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 Datum  

Protokoll 2004-03-28  

Kårstyrelsens sammanträde nr 296 
Datum: 2004-03-28 

Tid: kl 18.30 

Plats: Lokalen Bredäng 

Närvarande: Vassilios Vassiliadis, Hans Christian Svendsen, Per Johansson, Anneli 
Fridell, Åsa Jonsson, Niklas Hellberg, Mikael Wettercrantz, Rickard Johansson, Gustav 
Valin, Kjell Lindberg, Martin Svendsen, Agnieszka Wrzalik. 

Frånvarande: Hans Strömquist, Anna Johansson, Peter Gustafsson,  Lars-Olov 
Bergstrand, Björn Hagqvist. 

Föredragningslista 
1. KS öppnande. 

Martin välkomnade styrelsen till ett nytt möte. 

2. Val av justeringsperson. 
Rickard Johansson valdes till att justera protokollet. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan. 
Föredragningslistan fastställdes med ett övrigt ärende. 

5. Justering av föregående protokoll. 
Justeringen av föregående protokoll var vid tillfället ej genomfört och protokollet 
distribuerades till styrelsen. Protokollet lades till handlingarna. 

6. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 

i. Gnagarna: Tycker att månaden har gått bra och har tillbringat en 
helg med god men tunn närvaro på Trollsjöstugan. Avdelningens 
program rullar på och fungerar mycket bra. De har även ökat 
antalet medlemmar med två scouter netto. 

ii. Skogsmännen: Har ställt in siktet på Älghornet och satsar på 
intensiv träning men förutspår en andra placering. Verksamheten 
går bra och alla patruller har varit borta på patrullövernattningar. 
Avdelningen funderar på att samträna med HE inför den Stora 
Dagen. 

iii. Rovfåglarna (gm Niklas H): Budbäraren meddelade kortfattat att 
allting går bra och framåt samt att patrullövernattningar har 
genomförts.  

 



2 
iv. Stingarna: Har riktigt kul på sina möten och har haft både 

naturkunskap och organisationstävlingar. Har flytande antal 
scouter, i genomsnitt ungefär tio per möte. En orsak kan vara 
konkurrerande aktiviteter men avdelningen har varit i farten och 
rekryterat. Kommer även att besöka Sörmlands djupa skogar, 
Petters närmare bestämt, då de åker på övernattning.  

v. Mowgli: Har grejer på gång trots att de behöver fler ledare, bland 
annat ska en övernattning planeras. Avdelningen består av 
ungefär 15 scouter, lite färre än i höstas. 

vi. Waingunga: Följer Stingarnas exempel och har kul på sina 
möten. Detta verkar vara en bra ide då flera scouter väljer att 
komma på möten istället för att spela fotboll. De har även begett 
sig in på högre områden då de besökte en brandstation och fick 
åka upp i korgen. Planeringen inför lägret är i full gång och 
troligtvis kommer det fler än vad man trott tidigare. 

vii. Skandal: Har fullt upp då de ska skapa en jättelik 
sjömaningskontroll på både Björnklon och Älghornet och ordna 
en övernattning åt fjärdeklassare. De har möten med AF och 
tycker att det rullar på. 

viii.  Snabbfötterna: Anna saknades och ingen rapport kunde fås. 

b. Pettersberg. 

i.  Petters2000 diskuterades men inget beslut tog om projektets 
avslutande då det framgick att projektet var ett stämmobeslut. 
Däremot ifrågasattes projektets nuvarande form och det 
uppdrogs åt AU att skriva ett förslag som kan diskuteras 
angående upplösning av Petters2000.  

ii. Inventering av föräldrar gav tyvärr inte mycket då få hade 
genomfört den. Gnagarna meddelade att de inte hade någon 
kompetens som kåren är i behov av. Övriga avdelningar 
uppmanades till att göra en inventering. 

iii. Städningslista har funnits på nätet och skall användas av kårens 
avdelningar. Det framkom synpunkter på tidigare städning av en 
extern uthyrare och kåren tar detta som en mycket stor kritik. Det 
diskuterades kring den allmän städmoralen och alla uppmanas till 
att kontrollera städningen mycket noggrant efter uthyrning av 
Petters.  

iv. Sabotage har utförts på den automatiska underhållselektroniken 
och värmen har stått på rumstemperatur under hela vintern. Detta 
kommer att resultera i att elräkningen kommer att ligga 10-15 000 
kr högre än förväntat.   
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c. Lokaler och materiel. 

i. Statusen på förhandlingar med Bed & Breakfast undersöks då 
båda parter varit borta. 

 

 

d. Ekonomi. 

i. Kassören meddelar att det kommer att bli tufft att betala hyran. 
Då bidragsansökningarna kom in senare efter anstånd men inte i 
tid för att utbetalning skulle ske, kommer pengarna att komma i 
slutet av april.  

e. Jubileumslägret 

i. Planering går enligt tidsschema och ett lägermöte har hållits. 
Peter G beslutades vara lägerchef genom enhälligt beslut. En 
budget beräknas finnas till nästa KS.  

7. Uppföljning av tidigare beslut. 

a. Tidigare beslut gicks igenom och bockades av. 

8. Scouternas Dag 

a. Rickard J meddelade att arbetet med den gigantiska kontrollen för både 
Björnklon och Älghornet går mycket bra. Avdelningarna uppmanades att 
höra av sig med förfrågningar om kontrollanter då de troligtvis kunde lösa 
det genom kontrollantpoolen. 

9. Jubileumsaktiviteter 

a. Festkommittén har haft möte och Lillen rapporterade att arbetet går 
framåt. Ett eventuellt datum är diskuterat. 

b.  Ett koncept för lägermärke röstades fram bland de inskickade bidragen. 

10. Valborg  

a. Rapporterades vara under kontroll. 

11. Stadgarna 

a. Förslag har ej kommit fram till kårstyrelsen och Au kommer att distribuera 
ett snarast möjligt. Inget beslut togs men fortsatta diskussioner 
uppmanades. 
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12. Övriga ärenden 

a. Enkät från förbundet: Au besvarade frågor som skickats från förbundet 
och KS beslutade att enkäten skulle skickas iväg.  

b. Scoutskjortan: Tidningen Alltids temanummer angående scoutskjortan 
väckte många starka känslor och det beslutades att ett förslag för kåren 
att ställning till skulle tas fram till nästa KS av Vasse.  

c. Senior samt ledarhajk ansågs av senior vara för dyr och önskade få 
den delvis subventionerad. Det beslutades att kåren skulle subventionera 
seniorer (det vill säga upp till 20 år) med 90 kr under förutsättning att 
båtdelen kvarstår. 

13. Mötets avslutande 
Martin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

___________________________  ____________________________ 

Mötesordförande (Martin Svendsen) Sekreterare (Agnieszka Wrzalik) 

 

 

___________________________   

Justerare (Rickard Johansson) 

 


