Kårstyrelsens sammanträde nr 451
Mötesdatum: 2018-03-14

Mötestid: 18:45

Plats: Rehnsgatan 16

Närvarande: Peter Gustafsson, Robin Engström, Simon Ström, Lars-Olof Pliiiggis Sandberg, Beatrice
Hoffman, Elsa Jackson-Ward, Sofia Lindberg, Serhat Aktay, Alban Kjellgren-Axlund, Rebecka
Insulander, Dina Lagerman, Valdemar Mansfeld, Rebecka Ingram, Patrik Anelli.
1.

KS öppnande
Patrik öppnar mötet.

2.

Val av mötessekreterare
Peter Gustafsson väljs till mötessekreterare

3.

Val av justeringsperson
Simon väljs till justeringsperson.

4.

Justering av röstlängd
Det fastställs att vi är beslutsmässiga. Det bestäms att justera röstlängden vid behov.

5.

Fastställande av föredragningslistan
Simon önskar lägga till en punkt om KS-arbetsformer samt en punkt under Övrigt om
Valborg. Pliiiggis önskar en punkt under Övrigt om information på gvb.nu. Patrik önskar en
punkt under Övrigt om en inkommen bidragsansökan. Peter önskar en punkt om val av
firmatecknare.
KS justerar föredragningslistan i enlighet med dessa tillägg.

6.

Genomgång av KS arbetsformer
Simon håller en muntlig genomgång om KS arbetsformer för nytillkomna styrelseledamöter.

7.

Genomgång av föregående protokoll
Inget av protokollen 448, 449 eller 450 finns färdigjusterade.
En allmän diskussion förs om beslutsformerna för UB:s stipendium. KS beslutar att uppdra åt
AU att återkomma med ett förslag om detta.

8.

Kompletterande val och förändringar
Peter rapporterar att Rickard Brihäll har tagit en paus från Stingarna och Waingunga.

9.

AU informerar
En diskussion förs om plats för resterande KS-möten under vårterminen. Peter återkommer
om det något möte inte är möjligt att vara i Bredängslokalen.
Avdelningarna uppmanas att anmäla sig till Scouternas dag.
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Avdelningarna uppmanas att redan nu börja fundera på verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan.
10.

Läger 2017
a) Upptäckare, Äventyrare – ekonomi och verksamhet
Ej klart.

11.

Läger 2018
a) Spårarscouter
Inget nytt att rapportera.
b) Upptäckare, Äventyrare
Det beslutas att Simon är grenlägerchef för Äventyrarlägret. Det beslutas att Robin är
lägerchef för Upptäckar- och Äventyrarlägret.
c) Utmanare
Inget nytt att rapportera.

12.

Rapporter och meddelanden
a) Avdelningsrapporter
i.

Stingarna:
Verksamheten flyter på bra. Tillsammans med övriga avdelningar i Bredäng har ett
sportlovsdisco genomförts. Inför nästa KS ska en övernattning hållas tillsammans med
Waingunga.

ii.

Waingunga:
Verksamheten flyter på bra. Det kommer till några medlemmar då och då, men
avdelningen skulle ändå kunna vara lite större.

iii.

Snabbfötterna:
Verksamheten flyter på bra, med god närvaro under mötena. Har haft en övernattning
med dålig närvaro.

iv.

Gnagarna:
Verksamheten flyter på bra med god närvaro. Ska ha en övernattning och håller på att
förbereda sig inför Björnklon. Känner att de har kapacitet för att vara ytterligare några
fler. Vanesa har tagit en paus på grund av studier.

v.

Skogsmännen:
Verksamheten flyter på bra med god närvaro. Samtal förs i Älgen huruvida patrull Falken
ska vara kvar eller inte. Majoriteten i Älgen tycker det. Nästa stora aktivitet är en hajk i
maj.

vi.

Kvart i Gustaf:
Har haft en övernattning där man bodde i stockvindskydd på Pettersberg. Sju
medlemmar var med. Till veckan ska laget till scoutmuseet. Har ambitionen att
genomföra Lådan.

b) Utbildning:
Kårutbildare Åsa har skickat ett mail till styrelsen och informerar om de utbildningar som är
möjliga att gå framöver. Vidare rapporteras:
Under tiden sedan förra KS har det kommit lite frågor om Leda avdelning Alunit som går en
helg i Älvsjö och en vecka på Vässarö. Fyra av kårens ledare har anmält sig. Läs mer om
kursen nedan och uppmärksamma att sista anmälningsdag är den 8 mars. En ledare har gått
Trygga Möten. Nu är det 13 av kårens ledare som inte har gått Trygga möten. Hjälp varandra
genom att gå kursen samtidigt och peppa varandra. Påminn era ledarkollegor och genomför
kursen på datorn, mobilen eller surfplattan. Kursen finns på scouterna.luvit.se. Bra jobbat
Skogsmännen där alla ledare gått Trygga Möten!
c) Lokaler och materiel:
i.

Bredäng:
Simon rapporterar att utrymmet utanför ventilationsskåpet behöver vara fritt från saker
i april.

ii.

Rehnsgatan:
Alban rapporterar att Operation Rehnsgatan blir under helgen 4-6 maj.

iii.

Material:
Inget att rapportera.

d) Pettersberg:
Robin rapporterar att det är problem både med kaffebryggaren och elementen i ett av
logementen.
e) Ekonomi:
Peter rapporterar muntligen att de kommunala bidrag som har sökts nu har godkänts från
kommunen. Medlemsansökan ska nu göras på gvb.nu, dock ska Al fortfarande ta in
hälsoinformation.
Inget beslut om placering av överlikviditet tas.
13.

Övrigt
a) Bidragsansökan
Två ansökningar har inkommit till kåren om individuellt bidrag för att delta i Kvart i Gustafs
sommararrangemang. En allmän diskussion förs om att en variant är att utmanarlaget och
kåren delar kostnaden för bidragen. Det beslutas att delegera frågan till AU.
b) Information på gvb.nu
Pliiiggis upplever att alla avdelningar inte låter honom publicera övernattningsinbjudningar
och terminsprogram på gvb.nu. En diskussion förs om detta och det är uppenbart att det
finns olika åsikter i frågan.
c) Valborg
Simon informerar om att avdelningarna i Bredäng har för avsikt att delta i arrangemanget
kring Valborg i Bredäng, tillsammans med JKS och Svenska Kyrkan.

14.

Val av firmatecknare
Patrik Anelli och Peter Gustafsson väljs att teckna firma var och en för sig.

15.

Infobladet
Ett antal punkter att tas med i nästa Infoblad tas fram.

16.

KS avslutas
Patrik avslutar mötet.

____________________________
Patrik Anelli
Ordförande

____________________________
Simon Ström
Justeringsperson

____________________________
Peter Gustafsson
Mötessekreterare

