Kårstyrelsens sammanträde nr 450
Mötesdatum: 2018-02-04

Mötestid: 19:00

Plats: Bredängslokalen

Närvarande: Patrik Anelli, Peter Gustafsson, Robin Engström, Alban Kjellgren, Vanesa Gracias
Sanchez, Rebecka Insulander, Sofia Lindberg
1.

KS öppnande
Patrik öppnar mötet. Peter Gustafsson väljs till mötessekreterare.

2.

Val av justeringsperson
Vanesa väljs till justeringsperson.

3.

Justering av röstlängd
Det konstateras att mötet är beslutsmässigt.

4.

Fastställande av föredragningslistan
Peter anmäler ett övrigt ärende under punkt 10e. I övrigt fastställs föredragningslistan enligt
förslag.

5.

Genomgång av protokoll 447.
Protokollen läggs till handlingarna.

6.

Kompletterande val
Inga kompletterande val. En diskussion förs om vilka som är valda styrelseledamöter.

7.

AU informerar
Inget att rapportera.

8.

Läger 2017
Inget att rapportera.

9.

Läger 2018
Peter rapporterar att spårarscouterna kommer åka till Vässarö 16-19 juni. Sofia rapporterar
att upptäckare och äventyrare ska åka på läger 23 juli till 3 augusti, där upptäckarna är med
från den 28 juli. Rebecka rapporterar att utmanarna åker till Spanien 26 juni till 4 juli.

10.

Rapporter och meddelanden
a) Avdelningsrapporter
i.

Stingarna
Verksamhet enligt planering. Har bland annat gjort sångböcker och tränat på isvett.
Skulle behöva bli några fler scouter. Kör samma program som Waingunga.

ii.
Sida 1 av 3

Waingunga

Hänt sen senaste KS: Waingunga har sedan senaste KS (planeringshelgen) haft 2
ordinarie möten. Under dessa har fokus legat på tillverkning av egna sångböcker
(mycket uppskattat av scouterna) och isvett. Inom ledarteamet har vi konstaterat att
avdelningen är lugnare. Detta tror vi dels beror på att avdelningen är liten i antal och
vårt ledarskap. Att det är lungt och 'ordnat' är oavsett bra.
Kommer hända fram till nästa KS: Under tiden fram till nästa KS kommer ordinarie
möten att hållas, däribland romantiserat melodifestivalmöte.
Övrigt: Vi har diskuterat möjligheten att rekrytera fler scouter till avdelningen. En del av
ledarna anser att ca 20 scouter är en lagom nivå utifrån nuvarande förutsättningar..
iii.

Snabbfötterna
Verksamhet enligt planering.

iv.

Gnagarna
Hänt sen senaste KS:Gnagarna has had 3 ordinary meetings since the last KS.We have
slightly changed the patrols.We have also had a parents meeting,with 11 parents
coming.
-At the moment we have 20 scouts in Gnagarna.3 scouts have quited and 1 came to try
last week. We hope he will become a member.
-Gnagarna has the ÖV next weekend (9-11th Februari) in Petters.Invitation was given 3
weeks ago.
-Our leader team has changed one member: Lolle is now a leader in Gnagarna.So far the
5 leaders are attending the meetings.

v.

Skogsmännen
Inget att rapportera.

vi.

Kvart i Gustaf
Verksamhet enligt planering.

b) KUL
Kårutbildningsledare Åsa har skickat en rapport till styrelsen som gås igenom.
Vanesa, Sofia och Rebecka lämnar mötet. Det konstateras att mötet inte längre är
beslutsmässigt. Robin väljs till ny justerare.
c) Lokaler och material
Rehnsgatans gårdsfogdar rapporterar att de planerar inför en Operation Rehnsgatan.
d) Pettersberg
Robin rapporterar att reparationer av diskmaskinen pågår. Bokningsläget ser bra ut. Stolar till
matsalen och en utemöbel har köpts in.
e) Ekonomi
Peter rapporterar att vi har fått 2017 års pengar från Sensus. Peter föredrar aktuell
resultaträkning, balansräkning och en prognos. Prognosen visar på ett underskott på cirka
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10 000 kr. KS gör bedömningen att det är för tidigt att vidta några åtgärder men att frågan
ska bevakas.
Peter lämnar också ett förslag om placering av kårens överskottslikviditet. KS fattar inget
beslut i frågan.
11.

Övrigt
Inga övriga frågor.

12.

Infobladet
Ett antal punkter tas med till kommande Infoblad.

13.

KS avslutas
Patrik avslutar mötet.

____________________________
Patrik Anelli, Mötesordförande

____________________________
Robin Engström, Justeringsperson
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____________________________
Peter Gustafsson, Mötessekreterare

