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§1

Mötets inleds
Kårchef Laura Tuovinen hälsade alla välkomna och
inledde mötet klockan 19:06

§2

Mötets laglighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och
beslutsfört.

§3

På kommande
I.

Kalenderjippo i Kaari 13-14.11. Ett 24 timmars
evenemang där kårmedlemmar säljer kalendrar
för att samla in pengar till verksamheten.
Vargungeutfärd 15.11. Vargungarna ska på utfärd
till Tomtbacka.
Äventyrsscoututfärd 21.11. Äventyrsscouterna ska
på utfärd till Haukkalampi i Noux.
Julvandring 8.12. Evenemang utomhus som
fungerar som kårens julfest.
Sommarläger 2021. Lägerplatsen Kiljava leirialue
1 är bokad för 5-8.7.2021.

II.
III.
IV.
V.

§4

Finlands Svenska Scouter (FiSSc)
FiSSc:s medlemsavgifter från och med
verksamhetsåret 2021 kommer att fördelas så att
medlemstyp 1 betalar 59€, medlemstyp 2 betalar 39€
och medlemstyp 3 betalar 19€. I praktiken innebär
detta en familjerabatt för FiSSc:s medlemsavgifter.
Det diskuterades på styrelsemötet att kåren ska
anpassa sina medlemsavgifter till FiSSc:s sänkning.

§5

Helsingfors Svenska Scouter (HeSS)
Helsingfors Svenska Scouter kommer att ha sitt
höstmöte den 12.11 klockan 18. Kårchef Laura
Tuovinen representerar kåren.

§6

Kårens höstmöte
Det bestämdes att kårens höstmöte kommer att hållas
på distans på grund av den rådande coronaepidemin.
För att samtliga kårmedlemmar ska ha likvärdiga
möjligheter att få vetskap om mötet samt delta
bestämde styrelsen att möteslänken bör finnas med
redan på kallelsen.
I.

Datumförslag är 30.11, men om detta inte
passar de flesta ledare i kåren så kommer
datumet att ändras.
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II.

III.
IV.

§7

Ekonomi
I.

II.

§8

Det konstaterades att kåren har inskaffat
Mobile Pay, en modern applikation som tillåter
elektronisk betalning med hjälp av
telefonnummer.
Lokalen som några ledare varit för att bekanta
sig med var mycket fin, men utanför en
realistisk prisklass för kårens nuvarande
ekonomiska situation.

Utmärkelsetecken
I.

II.

§9

Styrelsen 2021
• det finns kandidater till de flesta
styrelseposter.
Budget 2021
• budgeten färdigställs innan höstmötet.
Verksamhetsplan 2021
• coronaläget ska beaktas i planen.
• kårchef Laura Tuovinen gör ett
gemensamt dokument som hela
styrelsen kan arbeta i.

Isabelle Spiby tilldelades FiSSc:s
Tacksamhetstecken av klass III på
höstförläggningen.
Martina Somppi tilldelades
Mannerheimspänne av klass II på HeSS
riddarvaka.

Övriga ärenden
Styrelsen behandlade inga övriga ärenden.

§10

Kommande möten
I.
II.

§11

Förslag för höstmöte 30.11.
Förslag för kårkvater; antingen 23.11 eller
25.11

Mötet avslutas
Kårchef Laura Tuovinen avslutade mötet klockan
19:54
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Laura Tuovinen, kårchef

Martina Somppi, sekreterare
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