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MOTION 1  

VACCINATIONSKRAV FÖR LEDARE OCH PRAKTISERANDE 

LEDARE 
 
Bakgrund 

Ängsholmen har under de två senaste åren verkat trots global pandemi och ett 
samhälle med hög smittspridning. Som det ser ut idag kommer vi till sommaren 
2022 kunna bedriva i stort sett normala läger. Trots detta är det få saker som 
pekar på att pandemin är officiellt över och det finns fortfarande en rådande 
smittspridning om än mindre farlig. Vaccinationsbevis för ledare och praktisar är 
en åtgärd som skulle enligt min mening skapa en trygghet på den arbetsplats 
som ängsholmen är, där att hålla avstånd är något begränsat och svårt. Jag 
yrkar därför...     
  

... att alla ledare och praktiserande ledare inför säsongen 2022 ska uppvisa ett 
vaccinationsbevis för Covid 19.   
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Styrelsens svar     
Styrelsen har under åren 2020 och 2021 följt Folkhälsomyndighetens rådande 
riktlinjer för att kunna bedriva verksamhet på ett så säkert och tryggt sätt som 
möjligt, både för ledare och deltagare i våra verksamheter. Vi avser fortsätta 
följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer även inför kommande säsong. I dagsläget 
finns varken riktlinjer eller stöd i lag att som arbetsgivare kräva 
vaccinationsbevis, och det är därför inte något vi ser som aktuellt inför den 
kommande säsongen. Styrelsen värnar dock om att Ängsholmen ska vara en 
arbetsplats där alla kan känna sig trygga, och uppmanar i enlighet med 
Folkhälsomyndigheten alla som kan att vaccinera sig.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet att inte bifalla motionen kring att alla ledare och 
praktisar inför säsongen 2022 ska uppvisa ett vaccinationsbevis.   
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MOTION 2 

FÖRHÖJD LEDARKVOT 

BAKGRUND 
Trycket på ledaransökan har under åren varierat med stor grad. Under de senaste 
tre åren 
har trycket varit högt och lägerledningar har fått tacka nej till ledare pga brist på 
plats. 
Samtidigt tar vi idag emot fler barn  någonsin tidigare och trycket på deltagarplatser 
är 
fortsatt ökande. Under en sommarperiod är det enligt min mening inte ovanligt att 
en känsla 
av underbemanning infinner sig, speciellt inte under de senare åren då 
hemskickning pga 
förkylningssymptom lämnat Ängsholmen med färre ledare. Utöver det har jag som 
tidigare 
lägerledning även upplevt att utmaningarna som kommer med att vara ledare ökat. 
Detta 
dels pågrund av de utmaningar deltagarna kommer ut med hemifrån i form av en 
utbredd 
psykisk ohälsa och andra störningsmoment. På grund av alla punkter ovanstående 
yrkar jag 
därför… 
- …att ledarkvoten höjs med 7 ledare per period för P2/P4/Konfa och 5 ledare för 
P1/P3 
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Styrelsens svar 
Styrelsen ställer sig positiv till idén att anpassa ledarantalet för att möta de 
utmaningarna som finns i att skapa den bästa möjliga lägerupplevelsen för 
deltagare och ledare. Hur denna anpassning kommer se ut, föreslår styrelsen att 
styrelsens utsedda utskott, Verksamhetsutskottet, ska ta vidare frågan och på det 
första lägerledningsmötet som arrangeras på våren, ha en tydligt ledarantal för alla 
sommarperioder, och motiveringar kring valet av dessa. 
 
Styrelsen föreslår därför att avslå förslaget kring höjning av ledarkvoten med 7 
ledare per period för P2/P4/Konfa och 5 ledare för P1/P3 
 
 
 


