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Kårstyrelsens sammanträde nr 356 
Datum: 2009-11-01 Tid: 18.30 Plats: Rehnsgatan 

Närvarande: Peter Gustafsson, Konstantin von Josefsson, Agnieszka Wrzalik, Elin 
Robertsson, Robin Engström, Lars-Olov Bergstrand (Larsa), Simon Ström, Kjell 
Lindberg (Limpan), Sebastian Andersson, Carl Hamberg samt Oliver Sundberg. 

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
 Robin Engström valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Det bestämdes att justera röstlängden vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen 11/ E-kurs samt 13a/ Simon 
Ström. 

5. Genomgång av protokoll från KS 352, 353, 354 samt 355 
Mindre ändringar gjordes och protokollen lades till handlingarna. 

6. Kompletterande val 
Carl Hamberg valdes till seniorscoutrepresentant för Mushjorten.  

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: Avdelningen fungerar bra och har ungefär 18 scouter per möte. 
Det kommer lite nya scouter på mötena och det dyker upp scouter som varit 
borta flera möten i rad. Nästa helg ska de på övernattning på Lemshaga. 

II. Waingunga: Avdelningen har 32 scouter, drygt fem ledare och snart kommer 
de att behöva en väntelista på scouter som vill börja. Nästa helg kommer de att 
tillbringa på Petters med Trosa scoutkår, troligtvis kommer det 45 scouter. 

III. Snabbfötterna: Är 24 scouter på pappret, två nya scouter kommer att 
bokföras. På mötena är man mellan 15 och 20 och man har haft en 
övernattning med 12 scouter. I början av december kommer avdelningen att 
genomföra en övernattning med Gnagarna.      

IV. Gnagarna: Består av 33 scouter och har hittills inte tappat några scouter. 
Man har genomfört nästan alla stora planerade aktiviteter, det enda som är kvar 
är en gemensam övernattning med Snabbfötterna i början på december. På 
måndag kommer de att ha ett Halloween möte som Absolut Gustaf ska ansvara 
för. Förhoppningen är att alla närvarande är utklädda.  

V. Skogsmännen: Har 36 scouter varav drygt 26 kommer på mötena. Man har 
haft vanliga möten, inklusive ett lekmöte på höstlovet. Avdelningen kommer att 
genomföra en övernattning på Sjövik med Halloweentema och innan nästa KS 
kommer man att ha SKROV.    
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VI. Seniorscout:  

Absolut Gustaf: Laget har sju scouter och fem ledare. Robert är inte längre 
vAL och inte heller med på avdelningen. Man har haft en invigningsövernattning 
med Mushjorten där närvaron av ledarna från Mushjorten var dålig. Inför nästa 
år bör man planera närvaron bättre. Laget satsar på att ordna ett 
sjukvårdsmärke och har därför många sjukvårdsmöten. Man har haft ett möte 
på Lambarrö hos Johanna. Det var häftigt! Under höstlovet hade ledarna en 
utvärderingsdag för att analysera sina insatser och komma fram till vad man 
kan göra bättre. På agendan framöver finns en övernattning med finskt tema 
samt att organisera ett möte för Gnagarna.  

Mushjorten: Laget består av sex scouter och tre ledare. Det händer roliga 
saker under mötena, man ska till exempel åka go-cart och man har haft en 
övernattning på Oscar Knaust lantställe. Niokampen är inte avgjord än och de 
har bland annat haft VM i trashockey. Laget kommer att ha en övernattning 
snart då de ska göra söljor samt en flagga.   

b. Lokaler och material:  

Bredäng:  
Städningen i lokalen är undermålig, speciellt efter helgerna. Peter ska informera 
alla berörda. På toaletterna finns skadegörelse i 80% av höjden, vi vet inte 
varifrån det kommer. Det finns numera en nyckel till ventilationsrummet, det är 
samma som till Petters.      

Rehnsgatan:  
Det finns nya lampor i stugan. Projektet med takplattorna i salen är för tillfället 
på is men tanken är att de ska finnas på plats till vårterminen. Sakerna som står 
överallt i lokalen måste tas bort, detta ska göras fram tills Operation 
Rehnsgatan.     

c. Pettersberg:  
Kabelgraven är grävd och igenskottad vilket innebär att ingen verksamhet är 
rekommenderad på norra sidan av huset förrän tidigast nästa höst. Tre rör är 
lagda för vatten, el samt värmeuppvärmning/bredband. Det kommer att vara 
sommarvatten till containrarna men det finns en hel del avancerat rörmokeri 
kvar att göra i källaren. Arbetet har gått mycket bra, det har varit mycket att 
göra men det har flutit på. Stugfogdarna önskar se brunnsborrningsprotokollet. 
Det är specificerat på brunnsborrningsbeviset att borrningen ska producera  
135 liter vatten/timme.   

Gällande Torpet så finns röret som ska hålla spiskåpan svetsat och klart för 
montering i containern.  

KS beslutade att godkänna ytterligare kostnader på 4 000kr gällande 
brunnsborrningen. Detta är kostnader för ett stålrör, ett så kallat foderrör, från 
berget till ytan.    

Se till att Petters ser ut snyggt ut när ni lämnar det. Städa! Ta hem mat! Ta ner 
flaggan innan ni åker. 

Komposten luktar riktigt illa redan från 2 meters håll. Det kommer tyvärr att lukta 
illa till nästa sommar. Rotera gärna komposten. 
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d. Ekonomi:  
Vi har fått ytterligare 3 000kr för år 2007 i stadsbidrag. Kåravgifter för 
september/oktober 2009 har vi fått. 44 medlemmar har inte betalat, både ledare 
och scouter. Förbundet har haft stora problem med sina fakturor.   

e. AU informerar:  
Rapport: Seniorscout/ledarträff med en NSF scout som höll i programpunkter 
med övningar. Det finns en ryggsäck med värderingsmaterial man använda.   

Sponsorkampanj: Supporterkampanjen har två kända bidragsgivare och det är 
fortfarande 1000 kr som har en okänd avsändare. Alla avdelningsledare ska ha 
fått utskicket att dela ut till föräldrar och företag. 

Närvarosystemet: Punkten ströks.  

Lägerutvärdering: Syftet är att skapa en lägerhandbok så att alla ledare i 
kåren ska kunna känna till hur man organiserar ett läger. Det är ett ambitiöst 
projekt för att förbättra och underlätta för framtida läger. Man kan fylla i den och 
skicka till AU, eller sitta och gå igenom materialet med lägerledarteamet och 
diskutera det. En idé är att någon från AU ska hålla i punkten och anteckna. 
Kommentarer önskas få in så snart som möjligt. 

1:a advent: Församlingen vill att vi delar ut kaffe som förra året. Under Fogels 
ledning engagerade han ganska många föräldrar till detta. AU har accepterat 
arrangemanget.   

 
8. Lås, nycklar och portkoder 

Nycklarna till Petters blev stulna på Distriktet. På Petters har alla kolvar bytts ut 
och det finns numer ett begränsat antal nycklar man kan låna. Kontakta 
stugfogdarna för nycklar. Kolvarna i lokalen bör bytas snarast och tanken är att 
man ska använda kort+kod för att komma in i lokalen. Endast ett fåtal nycklar 
bör finnas. Idag finns redan generella koder för scouterna som gäller under 
specifika tider. Kontakta Konstantin för dessa. För obegränsad  
 tillgång till lokalen för ledare skall kort samt kod användas. All verksamhet 
kommer då att loggas. Konstantin handhar systemet och kan programmera 
kort.  
Bredängslokalen: Allt material för passerkort finns men det måste sättas upp 
och vandalkåpa ska ordnas innan dess.  
 
KS beslutade att på Rehnsgatan införa kodlås och att byta ut kolvarna snarast 
samt att Konstantin gör en detaljerad tidsplan för detta.        

 
9. Läger 2009 

a. Ånhammar, verksamhet 
b. Ånhammar, ekonomi 
c. Vässarö; verksamhet 
d. Vässarö; ekonomi 
e. Seniorscout; verksamhet 
 

Ingenting att rapportera. Lämna in dessa snarast!  
 

10. Jubileumsfika på Höstdagen 
Kostnad: 703,50kr. KS beslutade att detta ska åläggas Jubileumsfonden.    
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11. E-kurs 
Kommer att hållas den 2-6 jan 2010. Det finns 12 potentiella deltagare från 
kåren för kurs 1 samt fem deltagare för kurs 2. Avgiften är höjd, 550 kr för 
scouten och samma för kåren. Skogsmännen önskar söka bidrag från kåren för 
dessa scouter. Anledningen till den höjda avgiften är för att kunna ha en buffert 
i framtiden, dela ut en roligare kurspresent samt höjda matpriser.  
 
KS beslutade att skjuta på beslutet till nästa KS för att titta på budgeten för E-
kursen. Förslaget är att godkänna ett bidrag på 450 kr per deltagande scout 
från kåren. 

 
12. Julavslutning 

Infaller den 13 december och församlingssalen är bokad. För att vara i 
Lillkyrkan måste vi vara där mellan 17-18 då församlingens personal måste 
vara på plats. Detta är inte bra då scouterna från Bredäng kommer att vara 
hemma till 19. Detta är för sent. Vi fortsätter att prata med kyrkan då vi är 
intresserade av att ha en ceremoniell del i Lillkyrkan tidigare under 
eftermiddagen.   
 

13. Övriga ärenden 
a. Simon Ström; OPERATION: Rhensgatan: Den 14-15 nov genomförs 

Operation Rhensgatan. Det ska rensas och röjas, i hallen, i stugan, allt 
ska fungera. Hela lokalen ska städas. Man ska måla dörren till salen 
samt gå igenom arkivet så att korrekt material förvaras där. Det kommer 
inte att möbleras om i ledarrummet. Det är en önskan att Daniel Torén 
ska gå igenom brandskyddet. Det är önskvärt att minst en från varje 
avdelning kommer. Eventuellt kommer en diskussion gällande 
ledarrummet och dess möblering att hållas.       

14. KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 
 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Robin Engström  

Justeringsperson 

  

 


