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 Datum  

Mötesprotokoll 2003-09-02 Ej justerat 

Extra KS 31 augusti 2003 
Närvarande: Martin, Jaja, Niklas Hellberg, iii, Helena, Nicole, Rickard, Niklas Hidmark, 
Åsa, Anna, Peter, Björn. 

1. Fråga om mötet var beslutsmässigt 
Mötet ansåg sig vara beslutsmässigt med sju ledamöter, och behörigen kallat med så 
kort varsel som det ändå var, eftersom Jaja hade ringt till varje ledamot. 

2. Val av justeringsperson 
Åsa valdes att justera protokollet. 

3. Beslut angående ansvarig ledare för Skandal 
Bakgrund 
Till kårstämman 24 augusti hade ledarna för seniorscoutlaget Skandal föreslagit att 
dela laget i två, och bli ledare för ett av dem. Anledningen var att de tyckte laget var för 
stort och svårhanterligt. Och de kunde inte tänka sig fortsätta vara ledare för hela 
Skandal.  

Till stämman fanns inga förslag eller lösningar för den andra halvan, i vilket de två nya 
scouterna skulle ingå. Dessutom fanns invändningar mot en delning från flera 
lagmedlemmar. Detta gjorde att stämman uppdrog åt den avgående valberedningen 
och styrelsen att skyndsamt komma fram med en lösning. 

Valberedningens förslag 
Jaja och iii förslag var att låta Rickard Johansson vara al för hela Skandal. Som övriga 
ledare var Nordan, Patrik Anelli och Johan Wernberg vidtalade, där Patrik lovat hjälpa 
till i början. Det som talade för denna lösning var att seniorscouterna så starkt uttalat 
sig mot en delning, och att det nu fanns ledare som var villiga att ta sig an hela laget. 

Ledarnas förslag 
Gabbi och Kricke, som inte var där, hade skrivit ett brev ett till mötet som lästes upp av 
Björn. De förklarade varför de föreslagit en delning av laget, deras allmänna syn på 
seniorscoutverksamheten samt varför de inte trodde valberedningens förslag var bra. 

Diskussion 
Deltagarna på mötet diskuterade orsaker och tänkbara lösningar en god stund. Flera 
gånger ställdes det frågor kring om det verkligen var hela laget som var mot en delning, 
om ansvarstagande, om stora och små händelser i laget under året, om det inte fanns 
några andra ledare eller andra lösningar, vad det skulle innebära att skjuta på beslutet 
en vecka eller två. 

Till slut var de flesta på mötet överens om att det sannolikt inte skulle tjäna något till att 
skjuta på beslutet för att kunna hitta ledare som var villiga att ta ett delat lag. Eftersom 
Dokument1  (Utg 1)



2 
Gabbi och Kricke inte ville ta hela laget, flera i laget var mot en delning, och en lösning 
trots allt fanns för ett odelat lag, och hela läget var så låst, blev till slut den allmänna 
meningen att låta Rickard vara al för Skandal den enda rimliga lösningen i nuläget. Och 
därmed skulle också verksamheten kunna komma igång. I vilken omfattning Nordan, 
Patrik och Wernberg skulle kunna ställa upp var dock oklart visade det sig. 

Beslut 
Rickard Johansson valdes enhälligt till al för Skandal. 

 

 

 

 

__________________________  ___________________________ 
Ksek/Björn Hagqvist   Justeras/Åsa Johansson 

 

 

 

___________________________ 
Ko/Martin Svendsen 


