
 Datum  

Protokoll 2005-04-04 Justerat 

Kårstyrelsens sammanträde nr 307 
Datum: 2005-03-02 Tid: kl 18.30 Plats: Jakobsbergs Gård 

Närvarande: Åsa Jonsson, Björn Hagqvist, Martin Svendsen, Peter Gustafsson, Per 
Johansson, Mikael Wettercrantz, Gabriella Persson, Robert Jonsson, Anna Johansson, 
Kjell Lindberg, Karl-Erik Berndtsson, Daniel Torén, Anneli Fridell, Johan Dagerhamn, 
Lars-Olov Bergstrand, Elisabeth Bergstrand, Tommy Engström. 

Ej närvarande: Henrik Lindén, Vassilios Vassiliadis, Miriam Fürth, Johanna 
Augustesen. 

1 KS öppnande 
Björn hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2 Val av justerare 
Tommy valdes att justera protokollet. 

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

4 Fastställande av föredragningslistan 
Inga övriga ärenden anmäldes.  

5 Justering av föregående protokoll 
Protokoll nr 306 lades till handlingarna med följande justeringar: 

a) Att 4 496 kr återförs till jubileumsfonden från jubileumsfesten i den 
bifogade redovisningen för densamma. 

6 Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Rovfåglarna: Dålig närvaro den senaste månaden. SSF har varit 
nere på möten och filmat till en rekryteringsvideo. 

ii. Gnagarna: Cirka 21 scouter. Genomfört AÖ på ”Myset” i 
Hässelby. Inget möte på sportlovet. Halva terminen är planerad. 

iii. Utbrytarna: Genomfört AÖ, spelat biljard, tittat på film. Bra 
närvaro. 

iv. Mowgli: Är 8-9 scouter, bara killar. Genomfört FM. Alla trivs, bra 
närvaro. 

v. Skogsmännen: 20 scouter och 4 ptr. Haft AÖ på Pettersberg. 
Kommande aktiviteter är främst PÖ. 

vi. Skandal: Har möten som vanligt på ssc-vis. 

vii. Waingunga: Allt är kul, roligt och fungerar bra. 

viii. Snabbfötterna: Svajig närvaro denna termin, olika som kommer 
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varje gång. 

b) Pettersberg 

i. Inget nytt angående lägerförrådet. Larsa väntar fortfarande på 
svar från vänner byggare. Diskussion och frågor fördes kring 
belopp, lösningar, vem som genomför etc. Någon tog på nytt upp 
frågan om meningen med det hela. Det beslutades att ge Larsa 
i uppdrag till nästa KS tar fram ett beslutsunderlag, med ett 
budgetutrymme på cirka 180 000 kr. 

ii. iii har tagit över bokningen. 

c) Lokaler och materiel 

i. Uthyrningen av Rehnsgatan: Thomas föredrog läget och 
förhandlingen med Bed & Breakfast. Företaget vill hyra från 20/5 
alternativt 27/5 till 28/8 till ett pris av 37 000 kr. Thomas åker 
själv bort 20-29/5 och kan därför ordna fram sängarna till 20/5 
men inte 27/5. Diskussion fördes kring en del praktiska frågor. 
Avdelningarna i stan fick föra fram argument för och emot. 
Helgen 20/5 är viktig för B&B. Sammanfattningsvis kan man 
säga att verksamheten påverkas negativt men det går att 
hantera. Kåren behöver intäkten och att få den på annat sätt är 
väldigt svårt. Det beslutades att hyra ut lokalen enligt 
Thomas förslag 20/5 till 28/8. Thomas kommer därmed att 
ordna tp av sängar tillsammans med B&B. 

ii. Ny belysning är levererad till lokalen Rehnsgatan, montering kan 
påbörjas. Björn frågar sin pappa om han kan inspektera 
installationen. 

iii. Martin informerade om att hyresförhandlingen angående lokalen 
i Bredäng är klar. Värden har påbörjat en del renovering av 
ytterdörr och toaletter samt översyn av värmen. Diskussion om 
ombyggnad av köket pågår fortfarande. Den verkar dock svår att 
genomföra och blir sannolik dyrare för alla inblandade. 

d) Ekonomi 

i. Det saknas medlemsavgifter men läget är bättre än i fjol. 

ii. Överlämning till Lillen har inte skett. Plan för överlämning 
saknas. 

iii. Kassörerna kunde inte redogöra för kårens aktuella ekonomi, 
intäkter och utgifter. Övriga mötesdeltagare hade inga frågor 
eller synpunkter kring detta. 

iv. Bidrag: Larsa sammanfattade situationen med att det var ”lite 
struligt” just nu. 

7 Valborg: planering och uppföljning 
Peter hade inget nytt att rapportera. 

8 Seniorscouternas jubileumsfest 
Festen ännu inte är planerad.  

9 Webbplats 
Björn föreslog att uppgradera kårens webbserver för en engångskostnad på 
1000 kr, och visade jämförelser med olika webbhotell, som i allmänhet kostar 



2500-3000 kr/år, och helt likvärdiga alternativ ännu mycket mer. KS tyckte att 
nuvarande nivå på driftsäkerhet duger och beslutade att skjuta till medel för en 
uppgradering upp till 4000 kr. Denna kommer att genomföras av Björn och 
Mikael. 

10 Kompletterande val 
Inga kompletterande val. 

11 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 

12 KS Avslutas 
Björn tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

_____________________________ 
Björn Hagqvist / ordförande / protokoll 

 

 

_____________________________ _______________________________ 
Martin Svendsen / ko   Tommy Engström / justeras 

  


