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PROTUS
STYRELSEMÖTE
2016-05-02
__________________________________________________________________________________

Plats och tid Ekskäret klustret, Mäster Samuelsgatan 36, 17.30

Beslutande Gunnar Bergstedt
Sara Gumpert
Andreas Belloni
Ebba Ragnarsson (medverkar på skype)
Ebba Gustafsson
Hedwig Widstedt
Jonatan Adolphson
Totte Malmgård
Lina Cederlöf

Ej närvarande Konrad Leffler
Elias Hellman Norrman

Mötessekreterare:  …Jonatan Adolphson       

      Mötesordförande: .…Hedwig Widstedt
      

__________________________________________________________________________________

§ 1 Öppnande av mötet

§ 2 Fastställande av ordförande
Hedwig väljs till mötesordförande.

§ 3 Fastställande av sekreterare
Jonatan väljs till mötessekreterare.

§ 4 Check-in
Samtliga ledamöter får möjlighet att checka in.

§5 Fastställande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkänns.

§3 Ekonomisk rapport
- Uppföljning budget
Information om att Ekskäret bistår med bidrag till deltagare med ansträngd ekonomi för
i år (30 000), men att det ska räknas in i Protus budget till 2017.
Gunnar kan bistå i sökandet av bidrag.
-Inbetalningar
Påminnelse skickas ut till de som inte betalt. Deadline för betalning är 20 maj. 
Ytterligare påminnelse skickas innan man förlorar sin plats.
-Dokumentstruktur:
Drivemapp finns nu och allt från dropbox ligger numera där. Andreas ger styrelsen 
tillgång till detta.
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§4 Lägerfrågor
- Sommarläger:
Deltagaranmälningar:
Stockholm: läger 1 fullt, läger 2,3 och 4: ca 13 anmälda deltagare.
Skåne: 7 anmälda deltagare

- Deltagarrekrytering/marknadsföring:
Dletagarrekryteringen går trögt.
Det som bör göras är att kontakta tidigare deltagare, kontakta Navid Modiri,
Greta Rask, Lisa H, Pamela, Ge möjlighet att söka stipendier med motivering. Att 
styrelsemedlemmarna har Protus i signaturen i mailen. Kontakta google angående 
sökresultat. Starta en nedräkning till lägren. Prata med Raoul Wallenberg, skolor. Prata 
med Julia som är bra på peppiga inlägg. Hedwigs mamma som jobbar med 
kommunikation. Prata med fritidsgårdar, fryshuset.

-Vinterläger:
Nya ansvariga utses i maj. Jonte och Andreas ser över detta.

-Återträff:
Ebba G ansvarig för lokalbokning och att hitta personer som kan hålla i den. Planeras i 
samband med release av Protus magasin. Förslag på lokal är Skeppsholmen. Fler 
lokalförslag finns.

-Ledarutvärdering:
Planeras ske på Epicenter. Ebba ansvarig för planeringsarbetet av detta.

-Ledaravtack:
Jonte ansvarig för detta. Planeras till slutet av augusti i samband med release av 
ledaranmälan

§5. Styrelsearbete
-Styrelseroller:
Styrelsens medlemmar går igenom sina roller och hur de upplever dem.

-Styrelsestruktur:
Actionspoints:
Struktur kring Actionpoints föreslås som gör det möjligt att följa upp dem och dead 
lines. Detta instrument används för att sedan utvärderas.

Beslutsunderlag:
Förslag på Beslutsunderlag att använda till styrelsemöten läggs fram och det justeras av
Sara, så att det följer samma layout som Actionpointsen 
Ifyllda beslutsunderlag ska ut en vecka innan.

Årskalender:
Googlekalendern föreslås användas som årskalender.

-Redaktionen:
Nya Protus Magasin jobbar på och har Release på återträffen.

-Podden:
Är svävande, det behövs någon som styr upp, bokar möten osv. Det finns några 
intresserade. Jonte kollar detta. 
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-Ledarutveklingsutskott
Ledarutbildningen har fått positiv feedback från ledarna.
Idéer om ledarutvecklingshelg och båtutbildning har kommit upp. Sara hör vidare kring
detta och gör ett beslutsunderlag utifrån det.
Styrelsemedlemmarna som var med på utbildningshelgen fyller i utvärderingen av den.

-Caféer:
Det finns några sugna i föreningen. Andreas och Jonte är sugna på att ta det vidare.

§6. Övriga frågor
-Sammarbete drömmen om det goda:
De jobbar med att implementera mindfullness i skolan och vill samarbeta genom att 
dela med sig av övningar som vi kan göra på våra läger. Beslut tas om fortsatt 
samarbete och att Ebba sköter den kontakten

-Sammarbete Scouter
Samarbetet läggs på is då vi inte kan tillmötesgå vad de önskar (att några ledare 
kommer och är med några dagar)

§7 Kommande styrelsemöten
Nästa styrelsemöte planeras till 30 maj. Hedwig ansvarar för att kommunicera det till de
som inte är närvarande på mötet.
Styrelsemöte efter sommaren planeras till 15 augusti 17.30

§8 Mötet avslutas
Hedwig avslutar mötet


