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Kårstyrelsens sammanträde nr 299 
Datum: 2004-08-08 Tid: kl 14.30  Plats: Tiveden 

Närvarande: Åsa Jonsson, Anna Johansson, Björn Hagqvist, Martin Svendsen, Niklas 
Hellberg, Peter Gustafsson, Rickard Johansson, Per Johansson. 

Frånvarande: Lars-Olov Bergstrand, Vassilios Vassiliadis, Gustav Valin, Hans 
Strömquist, Mikael Wettercrantz, Ragnhild Jansson, Agnieszka Wrzalik, Kjell Lindberg. 

Föredragningslista 
1. KS öppnande. 

Martin öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson. 
Till justeringsperson valdes Vasse. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan. 
Föredragningslistan fastställdes enligt kallelsen. Ledarutnämning av Tom 
Cederborg lades till under punkt 10. 

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

6. Rapporter och meddelanden. 

a. Bemanning till hösten 

i. Enligt valberedningen är de kvarstående stora utmaningarna 
främst Mowgli och nya ssc-laget till hösten, samt funktionerna 
kårkassör, materielansvarig och stugfogde som är öppna frågor. 
Övriga avdelningar är inte helt lösta heller till 100%, men inte 
värre än det brukar vara. 

b. Rekrytering, bromöten 

i. Flera avdelningar har behov av att rekrytera och har också 
diskuterat det. Inga bromöten är planerade. 

ii. Åsa, Per och Anneli sade sig planerat aktiviteter i Johannes, och 
göra något direkt i skolan. 

c. Planeringshelgen 

i. Planeringshelgen blir som planerat (!) på Pettersberg 20-22/8. 
Martin tar emot anmälningar från avdelningarna senast 16/8. 

7. Motioner och propositioner 
Den enda motion som inkommit var Limpans om Petters 2000. Efter 
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genomläsning och diskussion enades mötet om ett yttrande: ”KS avstyrker 
motionen med motiveringen att KS inte delar motionärens oro för att styrelsen, 
och stämman, inte är kompetenta nog att använda medlen för det avsedda 
ändamålet.” 

8. Verksamhetsplan, -berättelse 

a. Arbetskopia på planen för kommande år diskuterades och justerades. 
Den kommer finnas tillgänglig till stämman. 

b. Avdelningarnas verksamhetsberättelse måste vara ksek tillhanda senast 
18/8. 

9. Budgetförslag 
Budgeten diskuterades. Det enda förslaget på ändring sedan budgetmötet var 
att inte fondera ränteintäkterna 12 000 kr, och istället låta dem gå in som en 
direkt intäkt, vilket skulle ge en budgeterat vinst på 3 000 kr kommande år. 
Diskussion fördes kring för- och nackdelar med detta förfarande, främst om att 
skjuta problem på framtiden eller inte. Mötet enades om att om det blir en vinst 
nästa år kan vi ta ny ställning. Mötet beslöt att justera budgetförslaget enligt 
förslaget. 

10. Övriga ärende 

a. Tom Cederborg har gjort färdigt sin ALU, och utnämndes till ledare i 
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng! 

b. Åsa framförde synpunkter på att AU synts för dåligt och besökt 
avdelningarna för sällan. Martin och Björn instämde i detta, och 
beklagade att ambitionerna inte hade kunnat uppnås, samt lovade 
bättring till kommande år. 

11. Mötets avslutande 

Martin avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Ordförande / Martin Svendsen  Justeras / Anna Johansson 

 


