Kårstyrelsens sammanträde nr 439
Mötesdatum: 2017-03-05

Mötestid: 18:30

Plats: Bredängslokalen

Närvarande: Serhat Aktay, Peter Gustafsson, Robin Engström, Konstantin von Josefsson, Simon
Ström, Filip Landenius, Valdemar Mansfeld
1.

KS öppnande
Serhat Aktay öppnar mötet. Peter Gustafsson väljs till mötessekreterare.

2.

Val av justeringsperson
Valdemar Mansfeld väljs till justeringsperson.

3.

Justering av röstlängd
Det konstateras att mötet är beslutsmässigt.

4.

Fastställande av föredragningslistan
Konstantin anmäler ett övrigt ärende under punkt 13. I övrigt fastställs föredragningslistan
enligt förslag.

5.

Genomgång av protokoll 432, 433, 434, 435 samt 437.
Protokollen läggs till handlingarna.

6.

Kompletterande val
Inga kompletterande val.

7.

AU informerar
Serhat informerar om att AU kommer att kalla till ett möte för att diskutera verksamhetsplan
och ledarsituation inför verksamhetsåret 17/18. Mötet konstaterar att planerna på kårhelg
med terminavslutning på Pettersberg under Kristi Himmelfärdshelgen kommer bli svår att
genomföra.

8.

Läger 2016
a) Spårarscouter
Ingen rapportering har inkommit.
b) Kårläger
Simon rapporterar att han nu lämnat in de sista kvittona till kassören, som ännu inte gjort
någon sammanställning.

9.

Läger 2017
Peter rapporterar att spårarscouterna kommer åka till Vässarö 14-17 juni. Simon rapporterar
att upptäckare och äventyrare ska åka på läger vecka 30-31, där upptäckarna är med andra
veckan. Konstantin rapporterar att utmanarna åker på sin tågluff 26 juni till 7 juli.
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10.

Scouternas dag
Styrelsen konstaterar att Karin och Limpan håller i kårens kontroll på Scouternas dag och att
avdelningarna inte ska glömma bort att anmäla sig.

11.

Scouternas natt
Inom kort är det uppstartsmöte för nästa Scouternas natt. Troligtvis är Einar Nygård
intresserad av att hålla en kontroll. Serhat kollar upp detta.

12.

Rapporter och meddelanden
a) Avdelningsrapporter
Inför mötet har det varit tekniska problem med verktyget för avdelningsrapporter. Styrelsen
kan konstatera att samtliga avdelningar bedriver verksamhet och att ledarsituationen på
många håll är ansträngd.
b) KUL
Kårutbildningsledare Åsa har skickat en rapport till styrelsen.
c) Lokaler och material
Konstantin rapporterar att han har försökt få dörren på Rehnsgatan att stänga sig av sig
självt, men att det är svårt att få till det.
d) Pettersberg
Robin har kallat till arbetshelg.
e) Ekonomi
Peter rapporterar att ansökan för kommunala bidrag är inlämnad. Bidrag från Sensus
kommer antagligen gå bättre än budget men ränteintäkterna är rejält lägre.

13.

Övrigt
En diskussion förs om syftet med Facebook-gruppen GVB och vilka som ska vara medlemmar.

14.

Infobladet
Ett antal punkter tas med till kommande Infoblad.

15.

KS avslutas
Serhat Aktay avslutar mötet.

____________________________
Serhat Aktay, Mötesordförande

____________________________
Valdemar Mansfeld, Justeringsperson
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____________________________
Peter Gustafsson, Mötessekreterare

