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Kårstyrelsens sammanträde nr 433 
 

Mötesdatum: 2016-09-04 Mötestid: 18:30 Plats: Rehnsgatan 

Närvarande: Serhat Aktay, Peter Gustafsson, Robin Engström, Konstantin von Josefsson, Simon 

Ström, Sofia Lindberg, Valdemar Mansfeld 

 

1. KS öppnande 

Serhat Aktay öppnar mötet. Peter Gustafsson väljs till mötessekreterare. 

2. Val av justeringsperson 

Sofia Lindberg väljs till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  

Det konstateras att mötet är beslutsmässigt. 

4. Fastställande av föredragningslistan 

Konstantin, Simon och Peter anmäler ett antal övriga ärenden under punkt 11. I övrigt 

fastställs föredragningslistan enligt förslag. 

5. Genomgång av föregående protokoll 430 och 431 

Mötet konstaterar att numreringen i föredragningslistan har blivit fel och att de senaste två 

protokollen är från KS 431 och 432. Protokoll 431 läggs till handlingarna. Protokoll 432 finns 

inte tillgängligt. 

6. Kompletterande val 

Inga kompletterande val. 

7. AU informerar 

Serhat informerar om att Scouternas höstdag närmar sig och att AU gjort en mall för 

inbjudan. Styrelsen beslutar att kåren ska ha ett hamburgerkök och att det kommer kosta 30 

kr per person att äta där. 

Vidare informerar Serhat om att kåren har 7 delegater till höstens distriktsstämma och 3 

delegater till det kommande Scouternas årsmöte. AU kommer att arbeta med att hitta 

intresserade kandidater så att beslut kan tas på KS i oktober. 

Serhat informerar om att Gustav Vasa kyrka renoveras vilket innebär att inga aktiviteter kan 

genomföras där. AU får i uppdrag att komma med ett förslag till hur årets julavslutning ska gå 

till. 

8. Terminsprogram 

Kårens terminsprogram för hösten 2016 fastställs enligt förslag. 
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9. Läger 2016 

Ingen rapportering har inkommit. 

10. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna 

Har startat upp terminen med ett utsparksmöte och ett första möte för alla nya. Allt har 

gått bra, stor uppslutning av nya scouter. Kommer att fortsätta terminen enligt 

planering. 

ii. Waingunga 

Det tidigare ledarteamet under ledning av Limpan har haft ett utsparksmöte. Det 

tillfälliga nya ledarteamet under ledning av Peter har haft de första riktiga mötena. Stor 

uppslutning av andraåringar och nya scouter som rekryterats genom mailförfrågningar 

från föräldrar. Ett föräldramöte kommer att hållas efter tre avdelningsmöten, då det 

kommer ställas krav att föräldrarna är med i verksamheten. 

iii. Snabbfötterna 

Har startat terminen, dock endast med en andraåring. Från Stingarna har det kommit 

upp elva scouter. Har möten på torsdagar. 

iv. Gnagarna 

Har haft ett utsparksmöte, har haft ett upphämtningsmöte (11 st) och har haft det första 

mötet (29 st). 

v. Rovfåglarna 

Haft ett Berguvs-möte, haft ett Rovfågel-möte, haft pokemonhajk (där man sov i 

lokalen), ska ha föräldramöte nu på tisdag, ska ha möte med Skogsmännen och ska ha 

ett musiemöte. 

vi. Skogsmännen 

Har startat upp terminen. Har fått upp fyra stycken scouter från Gnagarna. 

vii. Kvart i Gustaf 

Har startat upp terminen. Ska ha ett eldningsmöte samt arbeta på Stockholm 

Halvmarathon och delta på Scouternas natt. Kommer därefter att ha möten varannan 

vecka. 

b) KUL 

Kårutbildningsledare Åsa uppmanar genom AU att gå en utbildning. 

c) Rekrytering 

Viktor Insulander och Harald Tydén har genomfört den mycket viktiga skolrekryteringen i 

Bredängsskolan och i Slättgårdsskolan, vilket har gett resultat på Stingarna. Övriga 

avdelningar har i dagsläget inget behov av rekryteringsinsatser. 
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d) Lokaler och material 

Konstantin påminner om rutinerna för nycklar och passerkort. 

e) Pettersberg 

Robin kommer att kalla till arbetshelg 

f) Ekonomi 

Inget att rapportera 

11. Övrigt 

a) Mötesdagar för Rovfåglarna 

Simon meddelar att avdelningens möten kommer att vara i Bredäng på tisdagar klockan 19 

till 21. Styrelsen fastställer detta. 

b) Ledarmatrikel på gvb 

Efter förslag från Konstantin beslutar styrelsen att ledarmatrikeln på gvb.nu inte ska visa 

hemadress och postnummer. 

c) Jakobsbergs gård 

Efter förslag från Peter beslutar styrelsen att ansöka om medlemskap i Föreningen 

Jakobsberg Gård. 

12. Infobladet 

Ett antal punkter tas med till kommande Infoblad. 

13. KS avslutas 

Serhat Aktay avslutar mötet. 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Serhat Aktay Peter Gustafsson 

Mötesordförande Mötessekreterare 

 

 

____________________________ 
Sofia Lindberg 
Justeringsperson 

 


