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PROTUS 
STYRELSEMÖTE 
2016-11-07 
__________________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid                   Ekskäret klustret, Mäster Samuelsgatan 36, 17.30 
 
Beslutande Sara Gumpert 

Gunnar Bergstedt 
Andreas Belloni Lidbrink 
Jonatan Adolphson 
 

 
Ej närvarande Ebba Ragnarsson 

Ebba Gustafsson 
Elias Hellman Norrman 
Lina Cederlöf 
Hedwig Widstedt 

 
________________________________________________________________________________  

 
§ 1 Öppnande av mötet 

 
Jonathan hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 
§ 2 Fastställande av ordförande 

 
Jonathan valdes till mötesordförande. 

 
§ 3 Fastställande av sekreterare 
 

Jonatan valdes till mötessekreterare. 
 
§ 4 Check-in 

 
Samtliga ledamöter fick möjlighet att checka in. Vi firade att Protus för första gången 

fått stipendium.  
 
§ 5 Fastställande av dagordning 
 

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

Sommarläger 2017:  34 anmälda deltagare fram till idag. Det är 32 ledare anmälda. 
Sommarlägergårdar är klara.  
Rutin kring ledare som fått nej 2ggr . Sara, Jonte (Ebba) kommer arbetar fram en rutin 
för vad som gäller. 
 



PROTUS 2/3  
Styrelsen/ Jonatan Adolphson 

Styrelsemöte 2017-01-09 
 
Pommac  !! drack vi för att fira den första bidraget från extern stiftelse. 
 
Prioritetsgruppen  har tyvärr “runnit ut i sanden” och läggs på is. Visionsgruppen tar 
omtag till våren tillsammans med Ekskäret. Det behövs ca tre dedikerade personer för 
att driva frågorna vidare. 

 
 
§ 8 Aktuellt: 

 
Avtalet Ekskäret 
Viktigt med ett tydligt avtal mellan Ekskäret och Protus så att Jonatan som resurs 
lägger 100% av sin tid på Protus, inget annat, om det inte annat avtalats separat. 
Arbetsbeskrivning och ett förslag på enkelt avtal utformas av Jonatan.  
 
Kockrekrytering:  Ebba, Jonte och Annika bildar en arbetsgrupp för att bestämma vad 
som gäller. 
 
Manualarbete:  Det skall sätta upp en plan för vad som behöver förändras. Finns 
deltagare som vill vara med. 

 
§9 Styrelsearbete: 
 

Dokumentationsutskottet/hemsidan: 
Sammankallade ett möte med alla kommunikations plattformarna där det beslutades 
att man skall slå ihop flera till en kommunikationsgrupp. Finns en rådgivande 
kommunikations grupp bestående av vuxna.  

 
Redaktionen: 
Ingår i kommunikationsgruppen. 

 
Protuspodden: 
Ingår i kommunikationsgruppen. 

 
Ledarutvecklingsutskottet: 
Rekryteringshelgen kommer att bli en dag istället på flera ställen, Göteborg, Lund, 
Stockholm. Utbildningshelgerna kommer att hållas på Skeppsholmen. 
Ledarutvecklingen kommer att se över innehållet.  

 
Protus caféer: 
Succén fortsätter. Ca 20 deltagare varje gång. Ca 10 personer som återkommer flera 
gånger. Grymma övningar varje gång.  

 
Finansutskottet: 
Funded-by-me kan var ett koncept för finansiering av Protus. Gunnar lyssnade på 
lunchpresentation som var intressant. Kontakt tas för möte tillsammans med Annette 
på Ekskäret som också tyckte det var intressant.  
 

§10 Övrigt 
 



PROTUS 3/3  
Styrelsen/ Jonatan Adolphson 

Inga övriga punkter. 
 
§ 11 Mötets avslutande: 

Hedwig avslutar mötet. 


