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Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f. 

 

STYRELSEMÖTE 4/2021 
 
MÖTESTID       torsdag 8.4.2021 kl. 18.02-20.39 

 

PLATS  online Teams 

NÄRVARANDE  Förbundsstyrelsen:  
 

Nyman, Filip scoutchef, ordförande 
Back, Jens vice scoutchef  
Aaltonen, Fanny ledamot 
Backlund, Kim ledamot 
Lüttge, Alma ledamot   
Sunde, Sonja ledamot 

Weckman, Melina ledamot 

Åkerman, Anna ledamot 
Sahala, Jonna  sekreterare, verksamhetsledare 
   

  

ÄRENDEN NUMMER 28 – 36 

 

28 MÖTET ÖPPNAS 

29 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

30 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL 

31 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET 

32 UPPFÖLJNING AV VÅRMÖTE 

33 EKONOMIÄRENDEN 

34 PROJEKT UPDATE  

35 ÖVRIGA ÄRENDEN 

36 MÖTET AVSLUTAS 

 

PROTOKOLL 

 

28. MÖTET ÖPPNAS 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna klockan 18.02. 

 

29. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört. 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/0082a1dc-bb86-4675-a4b7-ba5b3ad431ca

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 

2 

 

30. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL 

  

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 3/2021. 

 

31. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET 

Styrelsen fastställde föredragningslistan.  
 

32. UPPFÖLJNING AV VÅRMÖTE 

Föredragande: Filip 
 
Styrelsen diskuterade och följde upp besluten och de praktiska arrangemangen.   

 
Beslut: Styrelsen noterade att den nåtts av en del positiv feedback på vårmötet.  

 

 
 

33. EKONOMIÄRENDEN 

Föredragande: Jonna 

 

Ärende: solpaneler till Kåtan  
Begäran om tilläggsbudget för ärendet. Disponenterna (Fredrik och Dennis) skriver ihop 
en ”ansökan” med uppgifter om projektet och uppvisar även olika offerter vi fått in. 
Ny information till mötet: våra kåtanpersoner är ute efter styrelsens vägledning att är det 
här en sak som de ska utreda vidare. Verkar vara mer aktuell tidsmässigt så att kan vara 
frågan om en budgeteringsfråga inför 2022.   
 
Beslut: Styrelsen diskuterade behovet av belysning och miljöaspekter och noterade 
argument för och emot de föreslagna solpanelerna. Styrelsen ställer sig positiv till 
vidare utredning och tar vidare ställning då en plan med tidtabell och kostnadskalkyl 
föreligger. Styrelsen har fullt förtroende för kåtanpersonernas kompetens i frågan så 
den ser fram emot vidare information.   

 

Ärende: Stipendieberedningen för FiSScfjäll 
 
Totalt tio ansökningar har kommit in, de flesta på sociala och ekonomiska grunder. Fyra 
ansökningar om hela summan (deltagaravgift och resor) och resten är antingen 
ledaravgifter eller mindre summor. Totalt har ansökts om 1 735 euro.  
 

Beslut: Styrelsen fastställde stipendieberedningen enligt beredningen som alltså rakt 
av följde ansökningarna. Stipendierna delas ut från förbundet Finlands Svenska 
Scouter. 
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34. PROJEKT UPDATE 

 
Ärende: FSFSF: FiSScfjäll-senaste 
73 anmälda deltagare och 21 anmälda ledare då anmälan stängde 31.3. 
Siktet står på att kunna arrangera FiSScfjäll, beslut tas i slutet av månaden enligt tidigare 
konstaterat.  
 

Beslut: Projektupdaten noterades för kännedom.  

 

 

35. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Inga övriga ärenden att behandla noterades.  

 
 

36. MÖTET AVSLUTAS  

Ordförande avslutade mötet klockan 20.39. 
 
 
 

 

 
 
Protokollet justerades 5.5.2021 
 
Filip Nyman, ordförande  Jonna Sahala, sekreterare 
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