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 Datum Status 

Protokoll 2003-09-28 Ej justerat 

Kårstyrelsens sammanträde nr 290 
Datum: 2003-09-28 

Tid: kl 18.30 

Plats: Gustav Vasa församlingssal, Västmannagatan 63 

Närvarande: Anna Johansson, Björn Hagqvist, Kjell Lindberg,  
Lars-Olov Bergstrand, Martin Svendsen, Mikael Wettercrantz, Niklas Hellberg, 
Peter Gustafsson, Rickard Johansson, Gustav Valin, Åsa Jonsson 

Frånvarande: Per Johansson, Ragnhild Jansson, Vassilios Vassiliadis,  
Hans Strömquist, 

Protokoll 
1. KS öppnades. 

2. Mikael Wetterkrantz valdes till justeringsperson.   

3. Det beslutades att röstlängden skulle justeras vid behov. 

4. Föredragningslistan fastställdes.   

5. Justering av föregående protokoll gjordes. 

6. Beslut togs att det nya förslaget till avdelningsrapport skall används tills vidare. 

7. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 

i. Skogsmännen: 20 scouter, 3 patruller, 2 nya scouter. Genomfört 
en rådspatrullövernattning. Haft dagsövning, deltagit i 
silverugglan med en 2:a placering. Ska ha övernattning, ska delta 
i scouternas höstdag samt ha föräldramöte på torsdag. 

ii. Fiskpinnarna: 8 medlemmar. En ledare har slutat. Har gjort 
collage om Polenresan. Har även gjort terminsprogram samt 
tävlat Hajkbenet. Ska tävla riksvolley.  

iii. Rovfåglarna: 20 scouter, 2-3 led, 2 ass. Det har kommit upp 1 
scout från snabbis än så länge. Avd har genomfört  
rådspatrullhajk och Silverugglan. Haft föräldramöte samt  
genomfört patrullmöten. Patrullövernattningar skall ske i okt vilket 
är nytt för i år. Avd skall genomföra invigningar och delta i 
scouternas höstdag 

iv. Snabbis: 19 scouter efter en bra rekrytering, 15 nya inalles. Avd 
är ute mycket med bland annat livlina, orientering. Haft ett bra 
föräldramöte! Haft övernattning på skatboet med invigning, yxa- & 
sågmärke med 4 deltagande ptr. Avdelningen skall 
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fortsättningsvis träna livlina samt delta i scouternas höstdag 
Avdelningen har mycket kul! 

v. Gnagarna: 16 scouter, 8 nya men 1 tappad från minior. Har haft 
föräldramöte, övernattning med snabbis. Skall träna inför 
scouternas höstdag. Niklas H. flyttar nästa termin vilket kan 
innebära problem. 

vi. Skandal: 19 scouter, 2 nya, 1 ny ledare som tillika är vko i AF. 
Avd har tränat inför Hajkbenet, genomfört bakmöte samt planerat. 
Avd skall planera terminen, planera övernattning samt genomföra 
densamma. Svårt att hitta mötesdag men måndag efter junior 
verkar fungera. 

vii. Waingunga: 19 scouter med bra verksamhet, ev. finns möjlighet 
att rekrytera nya 3:or 

viii. Stingarna: Har ej startat! 2 deltagare och planerar rekrytering nu. 

ix. Kolla med minior inför varje möte! Skicka representant! 

b. Pettersberg, lokaler och materiel. 

i. Trasig ruta i lokalen Bredäng. Städning nov 8-7/11 

c. Ekonomi. 

i. Dålig likviditet just nu. Betala medlemsavgifterna annars måste 
pengar tas från OK sparkassa i storleksordningen 40 000 kr. 

ii. Lägerbidragsansökan hanteras av Ulla-Britt Lindberg i 
fortsättningen gentemot Stockholm Fritid. 

8. Pettersberg 

a. Inriktning för den kommande arbetshelgen. 

i. Gårdsfodgen kallar ett gäng o åker ut o fixar det akuta: 
Fönsterlagning, el, trädfällning, gardiner, lampskärmar, ved samt 
avlopp  

b. Ekonomisk uppföljning 

i. Gårdsfogden inkommer med förslag som KS skall ta beslut om. 

ii. På fodgens Pg samlas pengar in för hyror samt pengar tas till 
andra utgifter. Detta redovisas periodvis på KS.  

iii. Övernattningsbidragens utbetalningsform beslutas nästa KS. 
Antingen som tidigare eller betala kåren först och få pengar i retur 
efter genomförd övernattning.  
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9. Val av delegater till DST. 

a. Val av Elli, Gustav, Mårten, iii, Björn, Jonas, Limpan samt 
Mikael W till ordinarie delegater. Val av Dinah, Åsa, Niklas, Anna, Peter, 
Elin R, Einar N till suppleanter. Möte kommer att hållas inför DST. 

10. Basaren. Val av projektledare. 

a. AU ligger på konstklubben ang. projektledare. Beslut nästa KS. 

11. Bed & Breakfast Rehnsgatan: Avtalet har löpt ut, ny förhandling måste till. 
Frågan är om vi ska fortsätta hyra ut lokalen? Inkomsten är 30 kkr/år, men vi 
försakar en del verksamhet och slitaget är hårt. Finns det alternativa intäkter om 
vi väljer att avstå? Diskutera med ledarkamrater till mötet! 

a. Åsikter: 

i. Skogsmännen: Förslag till uppgörelse med B&B: att under slutet 
av maj hyra helger med reducerad kapacitet. Vill ha möten under 
maj som vanligt. 

ii. Fiskpinnarna:  tycker det är bra att hyra ut. 

iii. Rovfåglarna: Vill ha beslut som avd i stan är nöjda med… ”gillar 
pengarna”. 

iv. Snabbis: Avd i stan ska gilla beslutet. 

v. Gnagarna: ”Det var dumt förra terminen, att inte kunna nyttja 
lokalen men det ska kunna funka”. 

vi. Skandal: ”Enkla o bra pengar.” De berörda måste gilla planen 

b. Förutsättningar ges till gruppen under nästa KS: Samma som nu? Hyra 
under helgerna? Ordna i stugan så avd kan vara där under början av 
terminen?  

c. Beslut: Vi fortsätter med uthyrningen av Rehnsgatan.  
Limpan tar kontakt med Jaja innan han tar kontakt med Tomas.  
Hultis, Jaja och Tomas pratar ihop sig och pratar med B&B. 

12. Kompletterande val 

a. Lars-Olof Sandberg valdes till vice kårutbildningsledare. 

b. Jan Engwall valdes till kårarkivarie och förste ordinarie överdammråtta. 

c. Lillen Berntsson valdes till ledare på snabbfötterna. 

d. Mirjam ”Mirre” Fürth valdes som ledare på Skandal. 

e. Gustav Valin valdes till rep för Skandal. 

f. Åsa Jonsson valdes till ledare av KS. 

g. Fiskpinnarna ska utse ny rep. 
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13. Lås till lokalerna, beslut om riktlinjer. 

Se förslag i kallelsen. 

Del 1: Lösning på del 1 skall ges av låsgruppen (ansv Larsa) till nästa ks, som 
inte lämnar lokalen olåst (öppen med kod utan kort) under mötestid. 

Del 2: Koder ledare: 
Förslaget bifalles men beslut skall tas nästa KS. 

Krav på formellt datum för borttagning av nyckeln. 
Innefattar assistenter. 

14. Övriga ärenden.  

a. Information om Dammråttorna. En grupp underledning av Janne E har 
scannat protokoll i gjord PDF-filer och kan lägga upp det på nätet. 
Micke W kan bistå med scanning. 

b. SM i femkamp  
Inofficiellt ge besked att vi är intresserade, 
Beslut på KS i oktober.  

c. Peter 1. Asko-huset oktoberfest… vill vi delta?! 
Kyrkan: präst inbjudan till familjegudstjänst… 

d. Lägg upp Gustav på KS mailinglista. 

15. KS avslutande. 
Björn tackade för visat intresse och möter avslutade med att viska kårropet. 

 

 

 

 

 

__________________________  ______________________________ 

Justeras/ Mikael Wettercrantz  Sekreterare/Lars-Olof Bergstrand 

 


