
 Datum  

Protokoll 2005-04-09  

Kårstyrelsens sammanträde nr 308 
Datum: 2005-04-07 Tid: kl 18.30 Plats: Jakobsbergs Gård 

Närvarande: Åsa Jonsson, Björn Hagqvist, Henrik Lindén, Peter Gustafsson (6c), Anna 
Johansson, Kjell Lindberg, Elisabeth Bergstrand, Miriam Fürth, Johanna Augustesen. 

Ej närvarande: Per Johansson, Mikael Wettercrantz, Gabriella Persson, Robert 
Jonsson, Martin Svendsen, Karl-Erik Berndtsson, Daniel Torén, Anneli Fridell, Johan 
Dagerhamn, Lars-Olov Bergstrand, Vassilios Vassiliadis, Tommy Engström. 

1 KS öppnande 
Björn hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2 Val av justerare 
Elisabeth valdes att justera protokollet. 

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

4 Fastställande av föredragningslistan 
Ny punkt 7.5 (8) ”SSC-fest”, övriga ärenden: ”Björnklon”. 
Inga övriga ärenden anmäldes.  

5 Justering av föregående protokoll 
Protokoll nr 307 justerades: 6a ”Salbrytarna”  ”Utbrytarna”, 11 inga övriga 
ärenden, 12 ”Martin”  ”Björn” 

6 Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Skandal: Jobbar vidare på projektet att åka utomlands, har 
möten regelbundet men inte så ofta i lokalerna. Är 11 + 2. 

ii. Gnagarna: Kör på som vanligt, två har slutat, en kanske börjar. 
Cirka 20 scouter. Allt fungerar bra. Tänker åka på läger på 
Vässarö (budgetförslag se bilaga). 

iii. Utbrytarna: Har möten med AF fortfarande. Haft pulka-möte i 
Hägernäs, planerat psc-möte för AF, käkar middag 1:a söndagen 
varje månad. Är 11 + 3. 

iv. Mowgli: Är 7 scouter, bara killar. Jobbar med Hemhjälpsmärket 
och Pandamärket. 

v. Snabbfötterna: Många har slutat genom att ett helt killgäng 
försvann och några tjejer. Är cirka 18 scouter, 4 ptr. Närvaro 
12..15. En ny tjej som verkar bra kanske börjar. Det är trevlig 
stämning på avdelningen nu. 
 (Utg 1)



b) Pettersberg 

i. Beslutsunderlag för lägerförråd saknades. 

ii. Flextronic har lagat telefonledningen på utsidan av storstugan. 

iii. Johanna och Elli har inspekterat storstugan och såg att mycket 
behöver städas och repareras. Dessutom fanns nytt klotter som 
har fotograferats av Elli. Bilderna föreslogs skickas till iii, som 
kanske har möjlighet att jaga rätt på hyresgästen. 

iv. Det behövs nya loggböcker och pennor till både storstugan och 
torpet. Diskussion fördes kring var de gamla ska förvaras, vara 
kvar eller arkiveras. 

c) Lokaler och materiel 

i. Uthyrningen av Rehnsgatan: Thomas har meddelat via mail att 
nya förutsättningar råder, och att han nu bara kan ordna 
transport den 13/5 isf 20/5 som KS beslutade. Mailet har inte nått 
alla i KS, och har inte föregåtts av någon diskussion vilket skapat 
en onödigt konfliktfylld irriterad stämning. Efter diskussion tog 
Mirre på sig uppgiften att kolla med ledarna på Rehnsgatan om 
det här var ok. Om det inte skulle visa sig vara det kommer 
Björn, Peter och andra ledare kunna lösa det här utan Thomas. 

ii. Ny belysning är monterad i lokalen på Rehnsgatan. Fredrik 
rapporterar via brev: ”Jag och Robert satte i söndags upp de nya 
armaturerna i lokalen på Rehnsgatan. Men kablarna som går i 
väggen på vägen till lokalen från elcentralen är så kallade OVIR, 
dvs ledare som är isolerade med tyg, kopplade med 
tennlödningar och ligger i zinkrör. För tillfället utgör detta en 
brandfara. Börja man pilla i det och bryter sönder isoleringen 
förändras detta till en stor brandfara. Därför behöver vi dra om 
större delen av kablarna i större delan av lokalen. /Fredrik 
Jonsson”. 

d) Ekonomi 

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

ii. Redogörelse för kårens aktuella ekonomi, intäkter och utgifter 
saknas. 

iii. Frågor och diskussioner fördes kring rutiner, förväntningar på 
avdelningsledarna angående ekonomi och bidrag. Flera al 
menade att det finns outtalade förväntningar och krav att leva 
upp till, men väldigt lite information, hjälp eller vägledning. Nytta 
med befattningsbeskrivningarna togs upp (igen) och varför de 
inte blivit färdiga. Åsa efterlyste en kårkurs i avdelningsekonomi. 
Mirre påpekade att en hel del info finns på kårens webb, men att 
det saknas info om kursbidrag. Många ser ingen koppling mellan 
övernattningar och utbetalningar till avdelningskassan. Limpan 
förklarade att övernattningar på Petters går till kåren, och på 
andra ställen till avdelningens konto. Därför ingen direkt 
utbetalning. Mötet enades om att i ett första steg försöka bättra 
på informationen på webbplatsen. Björn tog på sig att kontakta iii 
angående utbildningsbidragen. 



iv. Medlemslistor och medlemsavgifter efterfrågades. Elli åtog sig 
att påminna mamma Monica. 

7 Valborg: planering och uppföljning 
Peter kommer skicka ut info senare. 

8 Seniorscouternas jubileumsfest 
Johanna på Utbrytarna har kollat runt lite angående datum och festlokaler. Det 
bästa alternativet verkar vara 21/5 som inte kolliderar med för mycket annat. 
Priset för ett kuvert ligger på 450..500 kr (Berns). 

9 Kompletterande val 
Mirre föreslog att välja en ny al till Skandal, eftersom Rikard inte längre är aktiv. 
AU kommer att föreslå en ny al till nästa KS. 

10 Övriga ärenden 

a) Gnagarna och Snabbfötterna behöver kontrollanter till Björnklon, gärna 
seniorscouter. Mirre lovade fråga sina scouter, men erinrade bittert om 
att de ställt upp tidigare men ingen i kåren ställt upp för dem på 
Scouternas Natt. 

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

 

 

_____________________________ 
Björn Hagqvist / ordförande / protokoll 

 

 

_____________________________ _______________________________ 
Martin Svendsen / ko   Elisabeth Bergstrand / justeras 

  


