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 Datum  

Protokoll 2003-11-30 Justerat 

Kårstyrelsens sammanträde nr 292 
Datum: 2003-11-30 

Tid: kl 18.30 

Plats: Västmannagatan 63 

Närvarande: Björn Hagqvist, Karl-Erik Berndtsson, Kjell Lindberg,  
Lars-Olov Bergstrand, Martin Svendsen, Mikael Wettercrantz, Niklas Hellberg, 
Per Johansson, Peter Gustafsson, Ragnhild Jansson, Rickard Johansson, 
Vassilios Vassiliadis, Åsa Jonsson, Gustav Valin. 

Frånvarande: Anna Johansson, Hans Strömquist. 

Föredragningslista 
1. KS öppnande. 

Björn Hagqvist öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson.  
Åsa Jonsson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängden.  
Det beslutades att justera röstlängden vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan.  
Föredragningslistan justerades med ett par nya punkter: Kodlås (7c), 
medlemsavgifter och –registrering (7a), planeringshelgen (10),  
avslutningen (11), Ersättning för E-kurs (7.5), val av ledare (8.5). 

5. Justering av föregående protokoll. 
Föregående protokoll lades till handlingarna 

6. Beslut angående inköp av vandringspris till DM i femkamp, 500 kr. 
Beslut om kåren ska arrangera DM i femkamp 2004. 
 
Johan Wernberg visade upp vandringspriset, en stor kopparkanna. Det 
beslutades att kåren köper kannan och bekostar graveringen av den. 
 
Johan föredrog vidare för- och nackdelar med att arrangera DM ur TOIS:s 
synpunkt, konsekvenser och alternativ för kårens del. 
 
Det beslutades efter diskussion att inte arrangera DM i femkamp 2004. 
Dokument2  (Utg 1)



2 
7. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 
 
Kåren har halkat efter med medlemsregistreringen ordentligt. Inge nya 
medlemmar har registrerats det senaste året. Detta påverkar kårens 
ekonomi negativt, förutom att medlemslistorna inte stämmer. Akuta 
åtgärder är nödvändiga. 
 
Det beslutades att alla avdelningar omedelbart skickar sina förteckningar 
till medlemsregistratorn, oavsett om så skett tidigare. 
 
Fiskpinnarna: Frida Ahlkvist har börjat igen. Kommer ha övernattning på 
Lucia. Två scouter åker på bal på Kjesäter. Pratat om FST och 
mötesteknik. Haft två filosofi-möten. Är cirka 7 scouter på mötena. 
 
Gnagarna: En ny scout-tjej har börjat. Det är ganska hög närvaro. Har 
dekorerat ökus till basaren. Ska gå på gratis-bio ”Misa Mi” den 15/12. 
 
Snabbis: Är cirka 21 stycken på mötena, hög närvaro. I övrigt 
verksamhet enligt plan. 
 
Waingunga: Är 20 stycken scouter, 18..19 varje möte. Har stöpt ljus till 
basaren. Har ett bra ledarteam. 
 
Skogsmännen: Är 21 stycken, hög närvaro. Patrull Räven har planerat 
och genomfört ett AM, och det gick mycket bra. Har haft AÖ på Lyckan i 
Tyresta, gjorde där filmen ”Mordet i Tyresta”. Ledarbytet med 
Rovfåglarna var populärt. Kommande aktiviteter är SKROV och 
avslutningen. E-kursen planeras för fullt. 
 
Rovfåglarna: Är cirka 16 scouter på mötena. Haft verksamhet enligt plan, 
hade möte bl. a. på höstlovet. Har tillverkat nya surrningsrep. Har bytt 
ledare med Skogsmännen ett möte. Skrov och E-kurs är kommande 
aktiviteter. 
 
Skandal: Är 19 scouter. Haft julövernattning. Rekryterat en ny ledare, 
David, 23 år gammal, tidigare scout och från Malmö. Skandal planerar nu 
för en skidresa. 
 
Stingarna: Har 9 scouter. Emma kommer att sluta som assistent, det 
behövs en ny helst två. Kvar nu är Vasse och Sassa. Har haft 
avdelningsmöten, även under höstlovet. Genomför övernattning den 
kommande helgen på torpet. Jobbar mycket med att få en fungerande 
patrull. Värvning kommer att genomföras efter nyår. 

b. Pettersberg. Underhållsbudgeten. 
 
Det fanns ingen underhållsbudget till mötet. 
 
Mikael Wettercrantz avsade sig uppdraget som gårdsfogde. 
 
Akuta problem inför kommande övernattningar är ved, el, och städ. Hur 
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ska kommande uthyrningar klaras av? 
 
Det beslutades att: (i) besökande avdelningar ansvarar för egen ved, (ii) 
elproblem löses av SKM kommande övernattning, (iii) städmaterial 
ansvarar hyresgästen för och kräver ingen särskild åtgärd mer än ett 
påpekande vid uthyrning. 
 
Därmed ansågs det vara möjligt att klara uthyrningarna året ut. 
 
Det beslutades att AU jobbar vidare på att hitta en ny gårdsfogde, 
eventuellt bara för vårterminen. 
 
Det beslutades att be Rikard Björkman ta fram en underhållsbudget. 
Niklas frågar. 

c. Lokaler och materiel. Beslut om kodlåsen och uppställningen av dörr 
under mötestid. Föredragande Niklas Hellberg. 
 
Förslagen lösning var att sätta en ”öppningsknapp” på utsidan, som styrs 
av en tidsbegränsad omkopplare på insidan. 
 
Det beslutades att Kjell Lindberg och Krister Wennberg genomför 
lösningen på lämpligt sätt, inklusive en ringklocka. 

d. Ekonomi. 
 
Det har kommit en faktura från SSD på 3 260 kr för hyra av Skatboet, 
som beror på en sent upptäckt dubbelbokning av Pettersberg i början på 
terminen. Missen drabbade oförskyllt Snabbfötterna och Gnagarna. 
 
Det beslutades att kåren står för den extra utgiften, 3 260 kr. 
 
Kurserna E-01 och E-02 saknar cirka 12 000 kr från kåren i 
utbildningsbidrag. Kårkassören förklarade vad som behövs för att lösa 
skulderna. 

e. Uppföljning av tidigare beslut innevarande verksamhetsår. 
 
Synpunkter framfördes endast på formen, att ta KST-beslut, samt status 
och utförare för varje beslut. 

7.5 Pengar och E-kurs 

Till kommande E-kurs kommer 17 scouter att delta, enligt tidigare beslut 
ersätter kåren 50% av avgifterna, vilket betyder 17 x 400 kr = 7 500 kr. Bidrag 
har sökts. 



4 
8. Jubileumslägret 2004. Diskussion kring organisation och aktiviteter. 

 
Tiveden är bokat första och andra veckan i augusti. 
 
Lägerledning saknas. Patrullscout-grenen tar initiativ till ett planeringsmöte på 
al-nivå. 

 8.5 Val av ledare 

  David Palm valdes till ledare för Skandal. 

9. Basaren. Uppföljning. 
 
Resultat netto: 8 500 kronor. Bra med servering i direkt anslutning till 
basarborden. 

10. Bestämma datum för planeringshelgen VT-2004. 
 
Den 10..11 januari bestämdes som gemensam planeringshelg. 

11. Övriga ärenden.  
 
Avslutningen genomförs 14/12 kl 15..17, från kl 16.30 i församlingssalen. 
Skandal ordnar program. Au ordnar fika. Avdelningarna ordnar egna 
inbjudningar. 

12. KS avslutande. 
 
Mötet avslutades. I tid. 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Justeras/Åsa Jonsson   Ordförande/Björn Hagqvist 

 


