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Kårstyrelsens sammanträde nr 435 
Mötesdatum: 2016-11-06 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan   

Närvarande: Filip Landenius, Petra Ljunggren, Robin Engström, Konstantin von Josefsson samt Sofia 

Lindberg. 

 

1. KS öppnande 

Filip Landenius öppnade mötet. Filip Landenius väljs till mötessekreterare.  

2. Val av justeringsperson 

Konstantin von Josefsson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  

Det fastställdes att vi var beslutsmässiga. Det bestämdes att justera röstlängden vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg; 10/a Uthyrning av Pettersberg. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

- 

6. Kompletterande val 

Inga kompletterande val gjordes. 

7. Verksamhetsplan och AU informerar 

Inget att rapportera. 

8. Läger 2016 

a) Utmanarscouter 

Konstantin föredrar för Utmanarlagets läger 2016. Se bilaga 1. 

KS beslutade att lägga lägerberättelsen till handlingarna. 

9. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna: 

Möten enligt planering. Har deltagit på Scouternas höstdag med sex scouter och tre 

föräldrar. Bra närvaro på varje möte.  

Kommer hända fram till nästa KS: Möten enl planering. Övernattning i lokalen.  
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ii. Waingunga:  

Inte hållbart för Peter att köra två möten per vecka. Behov att hitta nya ledare inför 

nästa termin för bättre kontinuitet. Sedvanliga tisdagsmöten. Minst två föräldrar deltar 

varje möte, samt olika GVB-ledare. Varje möte är bra och håller en god kvalitet, men det 

är sisådär med att ha en röd linje och bygga en relation med scouterna. 

iii. Snabbfötterna:  

Varit med på höstdagen med två scouter samt haft en övernattning med 11 scouter på 

Torpet. Det gick bra och övernattningen var mycket lyckad men det skulle behövas 

elektriskt ljus för att kunna bedriva verksamheten på Torpet. Alla sov på loftet. Möten 

enligt plan, närvaro upp och ner, mellan 3-14 scouter per möte. Jenny kommer tillbaka i 

mars, Robin ska kolla efter fler ledare. Eventuellt en förälder som hjälpt Peter tidigare. 

iv. Gnagarna: 

Möten enligt plan, hög närvaro med 20-25 scouter på varje möte. Övernattning planerad 

men plats är ej bestämd än. Övernattning ska genomföras tillsammans med 

Snabbfötterna. Frustuna by kan vara aktuellt på övernattningen den 25-27 november. 

v. Skogsmännen: 

Ledarbristen är ett problem på avdelningen. Närvaron går upp och ner. Verksamheten 

verkar dock fungera bra. En övernattning på Petters är bokad. 

vi. Rovfåglarna:  

Ingen rapport fanns att tillgå. 

vii. Utmanarlaget:  

Genomfört en hajk med hög närvaro. Har haft möte varannan vecka men ska börja köra 

möten varje vecka istället. Laget har varit med och genomfört Operation Rehnsgatan 

samt haft en invigningsövernattning på Petters. Några medlemmar har slutat men 

närvaron på resterande medlemmar har höjts.  

b) KUL 

Kårutbildaren informerade om vilka som behöver gå Trygga möten. Det föredrogs även för 

den nya utbildningen Free beeing me.  

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng:  

Det finns behov av en storstädning likt Operation Rehnsgatan. 

ii. Rehnsgatan:  

Operation Rehnsgatan är genomförd och golvet i köket är ommålat. Se till att hålla 

ordning i lokalen. Informera avdelningarna i stan att sköta städningen. Ett nytt 

städschema ska göras. Om något saknas i lokalen, köp det och lämna in kvitto. Kolla med 

hyresvärden vart säkringarna i lokalen finns. Skärm i hallen är på gång. 

iii. Material:  

Ingen rapport finns att tillgå. 
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d) Pettersberg: 

En arbetshelg är genomförd, taket på torpet fixades. En av varmvattenberedarna är sönder, 

Alexander Olsson ska se till att en ny installeras.  

Materiel till köket är inköpt, bläck kastruller etc.  

Det finns ett behov av att fixa belysning på Torpet för att kunna bedriva verksamhet där, 

eventuellt skulle armaturerna från gamla stugan på Rehnsgatan kunna användas. Belysningen 

kan fixas på en arbetshelg. Prio är varmvatten och element i hallen. Robin ska kolla på det. 

Mycket uthyrningar av Petters både internt och externt. 

e) Ekonomi: Genomgång av kårkassörens ekonomiska rapport. 

10. Övriga ärenden 

a) Uthyrning Petters 

KS beslutade om uthyrning av Pettersberg till Lena med följande villkor;  

Pris 6000kr, fordon stannar på parkeringen.  

Beslut om höjning av hyran för Pettersberg bör diskuteras inför våren. 

11. Infobladet 

Julavslutning. Waingungas ledarbrist. Möte inför demokratijamboreen. 

12. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Filip Landenius  Filip Landenius  

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Konstantin von Josefsson  
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Lägerberättelse Kvart i Gustaf 

 Paddling med Kvart i Gustav 16-22 juni 2016 

Utmanarlaget Kvart i Gustaf genomförde en paddling runt Värmdö 16-22 juni 2016.  

Paddlingen startade vid Brunnsvikens kanotklubb och vi inledde med att ta oss norr om Lidingö. På 

grund av. dåligt väder och blåst fick vi slå första nattlägret på Norra Lidingö. Tyvärr var inte vädret 

bättre de följande dagarna så vi paddlade till Tynningö där Malte har sitt lantställe där vi sökte skydd 

i två dagar i väntan på bättre väder. 

När vädret började klarna började paddlingen på allvar och vi rundade Värmdös norra spets. Därefter 

paddlade vi österut och sedan tog vi oss söderut mellan Värmdö och Djurö, för att därefter paddla 

tillbaks på Värmdös södra sida, gjorde ett besök på Skatboet, korsade Baggensfjärden, hade sista 

nattplats vid Boobadet och avslutade paddlingen på samma ställe där vi började. 

Paddlingen gick bra och utan några personolyckor och skador. Vi passade på och paddlade mycket på 

kvällarna, när det var vindstilla och andra båtar redan sökt nattplats.  

  Från laget var följande med och paddlade: Rebecca, Sofia, Lärka, Harald, Malte, Valdemar, Viktor, 

Lolle, Tor, Carl och Konstantin.  
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