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PROTOKOLL 505 
MÖTE Styrelsemöte 

TiD Torsdag 16.4.2020 kl. 18:26 – 19:17 

PLATS Virtuellt videosamtal 

 

NÄRVARANDE 

 Ordförande  Laura Tuovinen 

 Styrelse 

   Laura Heino, vice kårchef 

   Tony Ahlgrén, kårekonom (närvarande fr.o.m 

   punkt 4) 

   Victor Spiby, materialförvaltare 

Martina ”Malou” Somppi, sekreterare 
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MÖTETS ÄRENDEN 

§1. Mötet inleds 
§2. Mötets laglighet och beslutsförhet 
§3. Godkännande av nya medlemmar 
§4. Undantagstiden 
§5. Y-Scouts 

§6. FiSSc 
§7. Ekonomi 
§8. Övriga ärenden 
§9. Mötet avslutas 
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§1 Mötets inleds 
Kårchef Laura Tuovinen hälsade alla välkomna och 

inledde mötet klockan 18:26 

§2 Mötets laglighet och beslutsförhet 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och 

beslutsfört. 

§3 Godkännande av nya medlemmar 
I. Styrelsen godkände inga nya medlemmar eller 

avskedsansökningar. 

II. Styrelsen konstaterade att kårens 

medlemsantal därmed ser ut enligt följande: 

26 vargungar 

9 äventyrsscouter 

13 spejarscouter 

9 explorerscouter 

2 roverscouter 

23 äldre ledare 

1 familjescout 

1 understödande medlem 

5 hedersmedlemmar 

Sammanlagt 89 medlemmar 

 

§4 Undantagstiden 
   Styrelsen bestämde att undantagstiden fortsätter enligt 

   Finlands Scouters rekommendationer åtminstone fram 

   till 13.5.2020.  Kåren har kommit igång med 

   distansprogram som skall fortsätta resten av 

   vårterminen; 

I. Vargungarna har en WhatsApp-grupp där de 

har en ny utmaning varje vecka. De har t.ex 

spelat bingo och utfört en spårning. 

II. Äventyrsscouterna har distansmöten på 

Google Meet varje vecka vanlig tid. De följer 

sitt planerade program enligt möjlighet. 

III. Spejarscouterna har inte åldersgruppsprogram 

och ledarna skall tillfrågas om de behöver 

hjälp/stöd för att kåren skall kunna erbjuda 

också spejarscouterna distansprogram. 
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IV. Kåren har en minecraft-server som är mycket 

populär. Minst 2 personer spelar varje dag och 

vid evenemang har det varit upp till 12 

människor samtidigt. Servern har haft spelare 

från alla åldersgrupper. Kåren har också en 

discord-kanal där spelarna kan prata med 

varandra medan de spelar. 

V. Kåren skall ordna virtuella ledarträffar där 

kårens ledare kan umgås fritt. Datumen för 

dessa ersätter de redan inplanerade 

ledarrekreationerna; 22.4 och 20.5. 

Vice Kårchef Laura Heino informerar om detta. 

    

   Evenemang som flyttas/ställs in: 

I. Våravslutning ställs in. Möjligheter till 

alternativ avslutning skall undersökas. 

II. Vårseminariet flyttas till 15.8 och byter från 

veckoslutsevenemang till ett 

endagsevenemang. 

III. Religionsdiskussionen skall hållas på hösten 

och kårchef Laura Tuovinen skall kontakta 

moderatorn för att diskutera möjliga datum, 

samt moderatorns möjligheter att delta under 

hösten. 

IV. Kårens sommarhajk flyttas från början av juni 

till sensommaren, om möjlig att hållas då. 

Åldersgruppsledarna skall rekommenderas att 

hålla patrullhajker så snabbt som möjligt 

genast då det är möjligt. 

 

   Styrelsen noterade också behovet av att ha en speciellt 

   lyckad höst. För att detta skall förverkligas skall 

   ledarna för grupperna rekryteras i god tid. 

§5 Y-scouts 
I. Kåren har fått ett o365-konto av Y-Scouts. 

II. ESG-jamboreens stab är nu nästan komplett. 

Åldersgränsen för lägret är 14 år, vilket 

innebär att kåren skall ordna sommarläger för 

de yngre åldersgrupperna. 

§6 FiSSc 
I. Chefstrion har fått o365- konton av Finlands 

Svenska Scouter och kommer att börja bygga 

upp ett system för hur kåren bäst skall utnyttja 
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resursen. Resten av kåren tar i bruk o365 då 

alla ledare med uppdrag har tillgång till 

användarnamn. 

 

II. Händelsekalenderns utkast skall 

vidarebefodras åt åldersgruppsledarna som får 

kommentera innehållet. 

§7 Ekonomi 
I. Kåren har fått bidrag av Svenska kulturfonden. 

Pengarna skall användas ändamålsenligt på 

hösten, nu när vårseminariet blivit inställt. 

II. Kåren har fått 1000€ i bidrag av Nuorten 

Naisten Kristillinen Yhdistys. 

§8 Övriga ärenden 
I. Styrelsen konstaterade att Amelie ”Molly” 

Weckman nu är instagramansvarig och har 

bekantat sig med planen för sociala medier, samt 

är medlem i Finlands Svenska Scouters 
WhatsApp-grupp för sociala medier. 

II. Styrelsen konstaterade också att instruktionerna 

för att gå med på e-postlistan borde finnas 

tillgängliga för ledare att hitta. 

§9 Mötet avslutas 
Kårchef Laura Tuovinen avslutade mötet klockan 

19:17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Tuovinen, kårchef   Martina Somppi, sekreterare 
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