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 Datum  

Protokoll 2003-12-21 Justerat 

Kårstyrelsens sammanträde nr 293 
Datum: 2003-12-21 

Tid: kl 18.30 

Plats: Gustav Vasa församlingssal, Västmannagatan 63 

Närvarande: Anna Johansson, Björn Hagqvist, Niklas Hellberg, Peter Gustafsson,  
Åsa Jonsson, Mikael Wettercrantz, Kjell Lindberg 

Frånvarande: Lars-Olov Bergstrand, Vassilios Vassiliadis, Hans Strömquist, Per 
Johansson, Ragnhild Jansson, Martin Svendsen, Rickard Johansson, Gustav Valin, 
Karl-Erik Berndtsson 

Föredragningslista 
1. KS öppnande. 

Björn H öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson. 
Till justeringsperson valdes Peter G. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan. 
Föredragningslistan fastställdes med förändringen att punkten ”Hur bokningen 
av PettersB skall göras” infördes under 6b iv. 

5. Justering av föregående protokoll. 
Justeringen av föregående protokoll bordlades till nästa Ks och justeras av Åsa 
J, med ändringen av: 
P 11 Tillägga ”Avslutningen” inledande i stycket, 
P 7.5 sista satsen stryks ”om full täckning”, 
P 7D i andra stycket strykes allt från ”det betyder att” till och med ”form av 
bidrag” och ersätts med ”Kårkassören förklarade vad som behövs för att lösa 
skulderna.” 
Att genomgående ändra Rickard B till Rikard B och Nicklas H till Niklas H 

6. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 

i. Gnagarna: God närvaro, verksamhet enligt plan, roligt och positiv 
anda. 

ii. Snabbis: God närvaro. Går bra och är roligt. Har haft sjukvård, 
övernatting samt varit på bio med Gnagarna. 

iii. Skandal: Har planerat sin skidresa vecka 4, planerat och 
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genomfört sin del av avslutningen 

iv. Waingunga: Ingen rapport lämnades då Per J ej närvarade. 

v. Rovfåglarna: Verksamhet enligt plan med sjukvård och Skrov 
med snö. 

vi. Skogsmännen: Verksamhet enligt plan med bl a Skrov också 
denna med Snö. Nikals H har varit på ett av Mowglis möten och 
noterade ledarbrist där han själv tänker ställa upp som ledare 
några gånger samt vädjar till andra ledare att komma på dessa 
möten som hjälpledare tills assistenter hittas. Planeringen av E-
kurs går enligt planerna. 

vii. Mowgli: Ingen rapport lämnades då Hans S ej närvarade. 

viii. Stingarna: Ingen rapport lämnades då Vassilios V ej närvarade. 

b. Pettersberg. 

i. Avdelningar och externa hyrestagare kan förvänta sig att 
sopsäckar, filter till kattebryggaren samt maskindiskmedel men 
inget ytterligare finns. 

ii. Mikael W skall se till att städlista och rutiner för uthyrning 
distribueras på lämpligt sätt samt se till att värmen är påslagen 
via SMS vid uthyrningar. 

iii. Gårdsfogdeuppdraget under vårterminen föreslogs att lösas med 
ett schema som sätts på planeringshelgen i januari. 

iv. En ingående diskussion om uthyrningsförfarandet av Pettersberg 
med avseende på förturer påbörjades men inget beslut i frågan 
togs, däremot är diskussionen öppen och avdelningarna 
uppmanas att medtaga ett förslag till planeringshelgen för ev. 
beslut.  

v. Niklas har under övernattningen kollat torrdassen och noterat att 
det behöver tömmas tunnor, elproblemen i korridoren/salen 
kvarstår. Vedsituationen är fortfarande akut. 

c. Lokaler och materiel. 

i. Rovfåglarna har inhandlat städmateriel till Bredängs-lokalen. Den 
är i gott skicka och städningen är god. 

ii. Städningnen på Rehnsgatan är inte helt tillfredställande likaså 
underhållet av lokalen, städschemat skall också justeras något. 

iii. Arbetet med kodlåsen har inte slutförts i Bredäng samt systemet 
med uppställning av dörrar är inte påbörjat i någon av lokalerna. 

d. Ekonomi. 

i. Kårens ekonomi är mindre bra. Inget nytt att rapportera förutom 
att lägerredovisningar saknas från avdelningar som var på 
Vässarö detta skall åtgärdas till nästa KS. 
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e. Jubileumslägret 

i. Niklas H och Peter G kommer med ett utkast till lägerorganisation 
till planeringshelgen i januari. 

7. Uppföljning av tidigare beslut. 

a. Listan följdes upp och KS har behandlat samtliga beslutspunkter där 
utomstående saker fanns. 

8. Förändringar av stadgarna enligt synpukter från SSD. 

a. Björn H informerade om att distriktsstyrelsen har synpunkter på våra 
stadgar och ser att dessa ändras enligt deras förslag. Detta diskuterades 
och AU skall återkomma med ett förslag på åtgärd med hänsyn taget till 
att GVB inte organisatoriskt sett tillhör SSD eller SSF utan endast GVB:s 
medlemmar. I övrigt mottogs DS förslag med stor skepsis. 

9. Övriga ärenden. 

a. AU informerade om att planeringshelgen har ombokats till SSD:s lokaler 
då Pettersberg var bokat av extern hyresgäst.  

b. Monica har skickat ett förslag om ett nytt förfarande angående 
medlemsregistrering och uppföljning av betalning. KS tyckte att detta var 
ett bra förslag. 

c. Nästa termins KS kommer att i huvudsak läggas på söndagar i Bredäng. 

d. Mikael W erbjöd sig att bygga en webbplats för backup av dokument 
rörande GVB. Detta för att förhindra förluster av data vid krasch av 
personliga datorer. 

10. Mötets avslutande 
Björn H tackade för visat intresse, önskade god jul och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Justeras / Peter Gustafsson  Sekreterare / Mikael Wettercrantz 

 


