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Styrelsemöte 

Onsdag 1.6.2022 kl. 19:00 

 Hos Malou & Molly 

Ordförande  

Martina ”Malou” Somppi 

 Styrelse 

  Tony Ahlgrén, kårekonom 

Alvin Heinsalmi, kårsekreterare 

Leevi Lehto, materialförvaltare 

Jenina Nyström, programchef & vice kårchef 

Molly Weckman, kommunikation 
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Kårchef Malou Somppi hälsade alla välkomna och inledde 
mötet klockan  19:08. 

 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och 
beslutsfört. 

 
Styrelsen valde Gustaf Lehto som sekreterare för mötet. 

 
Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 532 med 
förändringar.  

 
 HeSS klätterdag för spejarscouter 7.5.2022 
 4 spejarscouter, 1 roverscout och 2 ledare från 

kåren deltog. 
 

 HeSS Lärkans talko 12.5.2022 
 3 ledare från kåren deltog. 

 
 Äventysscouternas hajk till Noux 14-15.5.2022 
 9 äventyrsscouter, 1 roverscout och 2 ledare 

deltog. 
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 Vargungarnas cyckelutfärd 22.5.2022 
 14 vargungar och 4 ledare deltog. 

 
 Kårens vårfest 23.5.2022 
 3 familjescouter, 1 familjescoutförälder, 15 

vargungar, 12 äventyrsscouter, 4 spejarscouter, 2 
explorerscouter, 2 roverscouter, 6 ledare och 4 
gäster deltog. Loppiset blev inte av pga. dåligt 
intresse. 
 

 HeSS Lärkans talko 24.5.2022 
 2 ledare från kåren deltog. 

 

 
I. Styrelsen godkände inga nya medlemmar eller 

avskedsansökningar. 
II. Styrelsen konstaterade att kårens medlemsantal 

därmed ser ut enligt följande: 
Familjescouter 3 
Vargungar 19 
Äventyrsscouter 17 
Spejarscouter 13 
Explorerscouter 6 
Roverscouter 7 
Aktiva ledare 17 
Understödande medlemmar  3 
Familjescoutföräldrar 1 
Övriga medlemmar 14 
Sammanlagt 100 
Kåren har 5 hedersmedlemmar som är olika aktiva och därför 
räknas med i statistiken i olika kategorier 
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Jenina har diskuterat hösterminen med 
åldersgruppsledarna och de flesta fortsätter. 

Ingen har visa intresse för att ordna Ledarhajk eller Höstis. 

 
Bara 4 ledare är anmälda till sommarens ledarsemi. 

 

 
Många styrelsemedlemmar kommer vara bortresta under 
terminsstarten. Åldersgrupperna kommer att starta 
terminen i egen takt. 

Malou och Jenina skall ordna ett möte för 
åldersgruppsledarna före terminsstart. 

 
Många i ledarkåren var intresserade om evenemanget men 
litet intresse till ordnande av evenemanget.  

Styrelsen föreslår att se till om de finns en intresserad för 
att ordna evenemanget till början av Augusti, och i fall inte 
så inhiberas evenemanget. 

 
Kesärinne i Tusby är bokat till kåren för höstis. Ännu har 
ingen visat intresse till att vara chef för evenemanget. 

 
Hyresavtalet har tagit slut den 31.5.2022. Alla nycklar utom 
2 har lämnats tillbaka. 

 
Påminnelser för medlemsavgifter har skickats ut.  

Kåren har fått ett 1000€ stripendie från William Thuring 
för flytten till nya kårlokalen. 

Tiden för att söka  Kajo-understöd har tagit slut den 
31.5.2022. 
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Gustaf skall inskaffa nya golvmattor som slängdes bort 
från gamla kårlokalen av den nya hyresgästen. 

Det skall inskaffas mera gas och sinol till trangiorna och 
kollas läget med trangior och möjligen inskaffa nya. 

Kåren får en soffa som donation som kommer till 
kårlokalen i Augusti. 

Vandringskupolerna skall kollas igenom och vid behov 
fixas eller köpas nya. 

 
Kårens instagram är på sommarlov. 

Efter sommarlägret skall Molly börja på nummer 3 av 
skojiten.  

Styrelsen diskuterade möjligheten att lägga till kuksa 
annmälningslänkar i händelsekalendern. Styrelsen 
bestämmde att detta inte riktigt går till för det inte är värt 
besväret. 

 
Inga övriga ärenden behandlades. 

 
Kårchefen önskade styrelsen en glad sommar. 

 
Kårchef Martina Somppi avslutade mötet klockan 20:41. 
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Martina Somppi, kårchef  Gustaf Lehto, sekreterare 


