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PROTUS 
STYRELSEMÖTE 
2016-12-05 
__________________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid                   Ekskäret klustret, Mäster Samuelsgatan 36, 17.30 
 
Beslutande Gunnar Bergstedt 

Andreas Belloni Lidbrink 
Jonatan Adolphson 
Hedwig Widstedt 
Ebba Gustafsson 
Ebba Ragnarsson (På videolänk) 

 
Ej närvarande Sara Gumpert 

Elias Hellman Norrman 
Lina Cederlöf 

 
 
__________________________________________________________________________________  

 
§ 1 Öppnande av mötet 

 
Hedwig hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 
§ 2 Fastställande av ordförande 

 
Hedwig valdes till mötesordförande. 

 
§ 3 Fastställande av sekreterare 
 

Jonatan valdes till mötessekreterare. 
 
§ 4 Check-in 

 
Samtliga ledamöter fick möjlighet att checka in. 

 
§ 5 Fastställande av dagordning 
 

Den föreslagna dagordningen godkänns 
 
§6 Uppföljning AP:s från föregående möte 

 
Driven: 
Styrelsen har tittat igenom driven och en grovstädning av mapparna där föreslås. 
Förslag uppkommer om rutin på årlig/terminsvis städrutin 
 
Hero-Uppdrag granskning: 
Styrelsen har tagit del av Uppdrag gransknings avsnitt om Hero samt förklaring om 
reportaget från Heros VD och tankarna som kommit upp är: 
-Att Hero verkar ha agerat tveksamt. 
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-Att Hero snarare har agerat tveksamt på slarviga grunder än på systematiskt 
utnyttjande grunder. 
-Att reportaget var vinklat till Heros nackdel. 
-Att Hero inte ännu är dömda, då utredning pågår. 
 
Protus fattar beslutet: 
Att fortsatt samarbete mellan Protus och Hero enligt tidigare plan fortlöper på 
grunderna: 
-Att ungdomar inte får hamna i kläm på grund av aktörers tveksamma agerande 
-Att utredning kring Heros agerande pågår och att ingen ännu är dömd. 
-Att utredningen kring Heros agerande följs upp. 
 
Funded by me: 
Idéen om Funded by har Gunnar tagit med Annette och de ska tillsammans se över 
konkreta möjligheter med det 
 

  
§ 7 Lägerfrågor 
 

Sommarläger 2017:  42 anmälda deltagare. Ledarrekryteringen är i full gång i sitt 
arbete. 
14 stycken tjejer har anmält sig till läger 3 och styrelsen beslutar att stopp sätts när 14 
av samma kön anmält sig till ett och samma läger. 
 
Vinterläger 2017:  19 deltagare anmälda. Lägerteamet är satt. 
 
 

 
§ 8 Aktuellt: 

Protus mål: 
Förslag på mål för Protus de närmsta 5 åren har arbetats fram av styrelsemedlemmar 
och förslaget tas upp på mötet. För att bespara tid från mötet ges återkoppling på dessa 
mål, uppdatering av målen och fastslagande av mål via slack senare under veckan. 
Förslagen på mål bifogas till detta protokoll. 

 
 
Roller i styrelsen: 
Förslag om uppbyggnaden av styrelsen som kommit från Tomas Björkman (från 
Ekskäret och som sitter i valberedningen i Protus och som är grundare och tidigare 
styrelseledamot i Protus). Förslaget innebär att Verksamhetsansvarig (VA) (som blir 
anställd av Ekskäret) också blir ordförande i Protus. 
Anledningen till detta förslag är: 
-Att VA är den enda som verkligen är insatt i ekonomi och all verksamhet i 
föreningen. 
-Att VA bör ha en roll i Protus när VA nu blir anställd av Ekskäret. 
-Att ordföranderollen har varit svår att tillsätta utifrån de krav som ställs på rollen. 
 
Frågeställning som kommer upp kring detta återkopplas till Valberdeningen och lyder: 
 
-Hur skulle det se ut med dubbla maktpositioner för den som är både 
Verksamhetsansvarig och ordförande? 
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-Finns det risk att för mycket hänger på en person både i hur det uppfattas utifrån och i 
den faktiska makten? 
 
Styrelsen tycker att ordförande i Protus i första hand inte ska vara 
verksamhetsansvarig, men är samtidigt ödmjuka inför svårigheten att hitta en lämplig 
ordförande. 
 
Styrelsens förslag är att man i första hand letar efter en ordförande i föreningen som 
uppfyller följande kriterier för ordförandeskapet: 
1. Rekommenderas vara över 24. Måste vara över 20 
2. Måste ha suttit i Protus styrelse tidigare 
3. Måste ha varit involverad i föreningen under en längre tid 
4. Bedöms av valberedningen som lämplig att föreslås som ordförande 
 
Hittas ingen kandidat som uppfyller dessa kriterier föreslås Verksamhetsansvarig som 
ordförande av valberedningen. 
 
 
 
 
Budget 2017: 
Budgetförslaget för 2017 presenteras för stiftelsen Ekskäret med frågan om de kan 
täcka upp underskottet. Budgetförslaget bifogas till detta protokoll. 
 
Årsmöte 2017: 
Årsmötesdatum för Protus 2017 sätts till 22/1 klockan 13-17. 

 
§9 Styrelsearbete: 
 

Protuscaféer: 
Den 20/12 planeras Protuscafé med jultema och då ska även en räd göras för 
gemensam kraftsamling för rekrytering av deltagare. 
 

§10 Övrigt 
 
Inga övriga punkter. 

 
§ 11 Mötets avslutande: 

Hedwig avslutar mötet. 


