
Protokoll 541
Helsingfors KFUK/M Scouter rf

STYRELSEMÖTE II/2023

MÖTE Styrelsemöte
TID 9.2.2023 kl. 18.00
PLATS Kårlokalen, Sorolavägen 2C

NÄRVARANDE Kårchef Martina ”Malou” Somppi
Vice kårchef och uppdragschef Jenina Nyström meddelat förhinder
Programchef Gustaf Lehto
Kårekonom Tony Ahlgrén 
Kommunikationsansvarig Amelie ”Molly” Weckman 
Materialförvaltare Alvin Heinsalmi §33-39, 42-54
Kårsekreterare Victor Spiby



MÖTESÄRENDEN 33-54

§33 Mötet öppnas
§34 Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
§35 Fastställande av arbetsordningen för mötet
§36 Föregående mötes protokoll
§37 Medlemsförteckning
§38 Tillsättande av förtroendevalda
§39 Hänt sedan sist
§40 Vårseminarium 2023
§41 Klädsamarbete
§42 Vårmötet 2023
§43 Ekonomiärenden
§44 Anskaffande av ny färgprinter
§45 Storfiskaren
§46 Materialärenden
§47 Kårlokalsärenden
§48 Linkedin
§49 HeSS vårmöte
§50 Plan för utmärkelser
§51 Skojiten
§52 Kommande möten och evenemang
§53 Övriga ärenden
§54 Mötet avslutas



§33 MÖTET ÖPPNAS

Kårchef Somppi hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet torsdagen den 
nionde februari 2023 klockan 18.06

§34 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Enligt stadgarna sammanträder styrelsen på kallelse av kårchefen och är beslutsför ”då 
minst tre av dess medlemmar, däribland kårchefen eller vice kårchefen, är närvarande”.

Beslut Styrelsen konstaterade mötet vara lagligen sammankallat och 
beslutsfört.

§35 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Beslut Styrelsen fastställde föredragningslistan utan ändringar.

§36 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsens föregående möte ordnades den nionde januari 2023.

Beslut Styrelsen justerade och fastställde föregående mötes protokoll 
nummer 540 (I/2023).

§37 MEDLEMSFÖRTECKNING

En inkommen avskedsansökan behandlades. En inkommen medlemsansökan 
behandlades. Kårens medlemsantal är därmed 108 medlemmar, och av dessa är fem 
hedersmedlemmar. 

9.1.2023 Förändring 9.2.2023

Familjescouter 9 9
Vargungar 21 21
Äventyrsscouter 11 -1 10
Spejarscouter 5 5
Explorerscouter 14 14
Roverscouter 9 +1 10
Aktiva ledare 18 18
Familjescoutmålsmän 5 5
Understödande medlemmar 3 3
Övriga medlemmar 13 13
Sammanlagt 108 ±0 108



Beslut En äventyrsscout beviljades avsked.

Beslut Denna person befriades från att betala medlemsavgift för år 2023 då 
avskedsansökan inkommit före FiSSc fakturerat årets avgifter.

Beslut En ny roverscout godkändes som medlem.

§38 TILLSÄTTANDE AV FÖRTROENDEVALDA

Styrelsen diskuterade inkomna ansökningar samt de uppdrag som ännu saknar 
intresserade.

Bilaga Bilaga 38 § 1 | Nya förtroendevalda 9.2.2023

Beslut Styrelsen tillsatte 3 medlemmar till 3 olika uppdrag.

§39 HÄNT SEDAN SIST

Styrelsen gick igenom vilka evenemang och möten som ägt rum sedan senaste 
styrelsemöte. Vandringscheferna har haft handslag.

 Sportisplaneringsmöte 18.1.2023 i kårlokalen. Nio personer deltog.
 Ledarmöte I/2023 19.1.2023 i kårlokalen. Sex personer deltog.
 FiSSc vårseminarium 21-22.1.2023 på Scoutstationen i Tölö. Tre ledare 

deltog.
 Föreningen Navigators årsmöte 31.1.2023 på Scoutstationen i Tölö. Kåren 

var inte representerad på mötet.

Bilaga Bilaga 39 § 1 | Memo från Sportisplaneringsmötet (18.1.2023)

Bilaga Bilaga 39 § 2 | Memo från ledarmötet I/2023 (19.1.2023)

Beslut Styrelsen noterade informationen för kännedom.

Mötet tog en mötespaus kl 18.19-18.26 då man fick besök av spejarscoutpatrullen som ville 
höra om styrelsen och dess arbete.

§40 VÅRSEMINARIUM 2023

Styrelsen planerade kårens vårseminarium och fördelade ansvaret för att förbereda dess 
programpass.

Bilaga Bilaga 40 § 1 | Vårseminariets program



Beslut Kårchef Somppi skickar ut e-post med information om 
vårseminariet och skickar reklam i info-kanalen på Telegram.

§41 KLÄDSAMARBETE

Styrelsen diskuterade olika alternativ för print-on-demand samarbete. Ingå Scouter 
hade skickat en verbal rekommendation gällande företaget de använder till mötet.

Beslut Kårchef Somppi kontaktar företag för att utreda vad de erbjuder och 
hur ett eventuellt samarbete skulle se ut.

§42 VÅRMÖTET 2023

Styrelsen beslöt att sammankalla till stadgeenligt vårmöte och diskuterade de praktiska 
arrangemangen kring mötet. Mötets innehåll bestäms och dess sammankallande sker 
enligt gällande stadgars fjärde paragraf (18.4.2018).

Beslut Styrelsen beslöt att sammankalla till stadgeenligt vårmöte torsdagen
den nionde mars kl 18.30 i kårlokalen.

Bilaga Bilaga 42 § 1 | Vårmöteskallelse

Beslut Styrelsen fastslog kallelsen till vårmötet.

Bilaga Bilaga 42 § 2 | Verksamhetsberättelse över år 2022

Beslut Styrelsen fastslog verksamhetsberättelsen för år 2022.

Beslut Laura Tuovinen ombeds fungera som vårmötesordförande.

§43 EKONOMIÄRENDEN

Föredragare: Tony Ahlgrén

Styrelsen gick igenom och skrev under bokslutet för år 2022. Styrelsen diskuterade 
behovet av att skicka ut fakturorna för medlemsavgiften så fort som möjligt.

Kårchef Somppi har lämnat in en ansökan på 5000€ till FiSSc för Svenska kulturfondens 
understöd för scoutkårer och en ansökan på 1650€ till NNKY.

Bilaga Bilaga 43 § 1 | Bidragsansökan Svenska kulturfonden



Bilaga Bilaga 43 § 2 | Bidragsansökan Suomen NNKY-liitto ry

Bilaga Bilaga 43 § 3 | Bokslut för år 2022

Beslut Styrelsen godkände bokslutet för år 2022.

Beslut Kårekonom Ahlgrén fakturerar medlemsavgifterna så fort som 
möjligt.

§44 ANSKAFFANDE AV NY FÄRGPRINTER

Föredragare: Gustaf Lehto och Victor Spiby

Styrelsen presenterades med olika alternativ och diskuterade deras för- och nackdelar.

Beslut Styrelsen beslöt att införskaffa en printer.

§45 STORFISKAREN

FiSSc har lanserat en tillväxttävling för sina kårer som sker under 2023. Styrelsen 
diskuterade tävlingen och hur man kunde utföra den i kåren.

Beslut Kåren deltar i tävlingen Storfiskaren.

Beslut Kårchef Somppi anmäler kåren till tävlingen via webbformuläret.

§46 MATERIALÄRENDEN

Föredragare: Materialförvaltare Alvin Heinsalmi

Styrelsen diskuterade situationen med kårens tält. Materialförvaltare Heinsalmi 
informerade om att den inplanerade inventeringen av kårens material lördagen den 28 
januari blev inställd pga en kalenderkonflikt. En ny tidpunkt för inventeringen bokas in 
så fort som möjligt.

Beslut Styrelsen noterade den förda diskussionen för kännedom.

§47 KÅRLOKALSÄRENDEN

Föredragare: Kårlokalsfogde Victor Spiby

Styrelsen diskuterade de förbättringar som skett i kårlokalen sedan föregående möte. 



Kåren har emottagit en donation av stolar. Stolarna har dekorerats av scouter vid den 
nedlagda Helsingforsavdelningen av Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna (BAS Helsingfors) 
och användes tidigare i deras kårlokal på Högbergsgatan, men har nu stått i förvar i flera 
år. Vi är tacksamma att fortsätta vårt långvariga och goda samarbete med dem på detta 
sätt (även så många år efter deras nedläggning) och hoppas stolarna ska vara lika 
populära hos oss som hos dem.

En del köksutrustning har införskaffats från Kierrätyskeskus av äventyrsscouterna. Den 
mindre tamburen vid huvudingången har fått en helgolvsmatta, och ytterdörren har fått 
en hake så den kan hållas öppen utan att göra dörren sned med en dörrkloss.

Kårsekreterare Spiby har talat med ännu flera kårer som lovat bidra med halsdukar till 
kårlokalsväggen. Helsingfors Scoutkår Spanarna ville ha betalt för sin halsduk.

Bilaga Bilaga 47 § 1 | Chattbeslut angående införskaffande av flaggor 
(25.1.2023)

Beslut Styrelsen noterade sitt beslut att befullmäktiga kårlokalsfogde Spiby 
att beställa flaggor för kännedom och konstaterade att dessa har 
beställts och förhoppningsvis hinner fram i tid till Sportis. 

Beslut Styrelsen beslöt motvilligt att betala för Spanarnas halsduk, såvida 
de kan fakturera kåren för den.

§48 LINKEDIN

Kommunikationsansvarige Weckman har skapat en Linkedin-profil åt kåren för att 
kunna bekräfta eller förkasta påståenden som folk gör på sina personliga profiler om 
förtroendeuppdrag de haft i kåren.

Beslut Kommunikationsansvarige Weckman förvaltar profilen.

§49 HESS VÅRMÖTE

Föredragare: Programchef Gustaf Lehto

HeSS vårmöte ordnas torsdagen den 16 februari kl 18 på Scoutstationen i Tölö. Styrelsen 
diskuterade mötesärendena och utsåg delegater till mötet.

Bilaga Bilaga 49 § 1 | Fullmakt till HeSS vårmöte 16.2.2023

Beslut Styrelsen noterade den förda diskussionen för kännedom.



§50 PLAN FÖR UTMÄRKELSER

Föredragare: Victor Spiby

Kårens utmärkelseteckenkommitté presenterade en plan för hur de utvecklingsområden 
vi noterat de senaste åren ska föras framåt. Styrelsen diskuterade planen.

Bilaga Bilaga 50 § 1 | Plan för utmärkelser 2023

Beslut Styrelsen fastslog planen.

§51 SKOJITEN

Föredragare:  Kommunikationsansvarige Amelie ”Molly” Weckman

Årets första nummer av kårtidningen Skojiten har utkommit den 19 januari. Styrelsen 
berömde chefredaktör Weckman för ett gott arbete med numret.

Beslut Styrelsen noterade den förda diskussionen för kännedom.

§52 KOMMANDE MÖTEN OCH EVENEMANG

Styrelsen diskuterade kommande möten och evenemang.

HeSS vårmöte 16.2 kl 18 på Scoutstationen
Sportis 17-20.2
Ledarseminarie 5.3
Styrelsemöte 8.3 kl 18
HeSS innebandyturnering 24.3
FiSSc & FSFSF vårmöte 25.3
FiSSc chefsdag 25-26.3
Styrelsemöte 13.4 kl 18
FiSSc scoutledarträff 19.4 kl 18 i kårlokalen (anm. dl. 9.4)
Ledarvandring 22.4
Kårutfärd 23.4
Styrelsemöte 3.5 kl 18
Styrelsemöte 1.6 kl 18
Vargungeläger 16-18.6
Vandring 30.6-9.7
Ungernresan 11-23.8.2023 (anm. dl. 15.2)

Beslut Styrelsen noterade informationen för kännedom.



§53 ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden behandlades.

§54 MÖTET AVSLUTAS

Kårchef Somppi tackade styrelsen och avslutade mötet klockan 20.08 med ett citat av 
Emmet Brickowski. 

In fidem,

______________________ _______________________
Kårchef Martina ”Malou” Somppi Kårsekreterare Victor Spiby

Protokollet justerades ____dagen den ___ mars 2023 i Helsingfors.


