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Protokoll från kårstyrelsens 
sammanträde 310 
Datum: 2005-06-06  Tid: kl 18.30 Plats: Jakobsbergs gård 

 

Närvarande: Lars-Olov Bergstrand (mötesordförande), Johan Dagerhamn (mötes-sekreterare), 
Martin Svendsen, Peter Gustafsson, Anna Johansson, Per Johansson, Åsa Jonsson, Kjell 
Lindberg, Daniel Torén, Mikael Wettercrants, Anneli Fridell, Henrik Lindén, Karl-Erik 
Berndtsson, Johanna Augustesen, Elisabeth Bergstrand. 

1. KS öppnas 
Lars Bergstrand förklarar mötet öppnat. 

2. Val av justerare 
Mötet valde Johan Dagerhamn och Elisabeth Bergstrand. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Punkt 6c ändrades till ”Lokaler, materiel och tält”. 
Punkt 7 ändrades till ”Fastställande av lägerbudgetar”. 
Punkt 10f, vårfest, lades till. 

5. Justering av föregående protokoll 
Protokoll 309 justerades: 7a Gnagarna, ”andraårsjuniorerna ska gå” ändrades till 
andraårsjuniorerna har gått”. 7a Saltbrytarna, ”på minimaran och maran” ändrades till 
”på minimaran och marathon”. 9 Bredängsdagen, ”Evenemanget gav i år ett netto på 
6000 SEK” till ”Evenemanget gav i år ett netto på ca. 6000 SEK”. 

6. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 

i. Waingunga: Terminens sista möte ägde rum vid Ugglevikskällan. 
Mycket ute på slutet. Snart sommarläger. 14 st. scouter går upp till 
juniorscout. 2 till 3 st. nya scouter. Sammanfattningsvis har det varit en 
bra termin. 

ii. Gnagarna: Har genomfört en stadsorientering. Har haft hajk för 
andraårsscouterna tillsammans med Snabbfötterna. Sommarläger i 
augusti. 20 st. scouter på avdelningen. 

iii. Mowgli: Sista mötet för terminen har genomförts. Nöjda scouter. 3 st. 
ska med på sommarläger. 

iv. Wiglaf: Snart sommarläger. En ny medlem. Två lag tävlade Lådan. Har 
arbetat på Marathon. 

v. Snabbfötterna: En hajk för andra års scouterna har genomförts 

tillsammans med Gnagarna, 8 st. scouter var med. 3 st. nya scouter. 
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Patrullerna har planerat avdelningsmöten. Ett surrningsmöte har ägt 
rum. 

vi. Saltbrytarna: Närvaron svajig, både ledare och scouter. Genomförde 
dock en lyckad övernattning nyligen med god närvaro. Ett lag tävlade 
lådan. Har arbetat på marathon. Ska ha sommarläger, cykla på Gotland, 
v. 30. 

vii. Rovfåglarna: Har haft hajk i trakten av Wira bruk tillsammans med 
Skogsmännen. På vandrarnas hajk deltog två grupper. 

viii. Skogsmännen: På vårens sista möte var det visning av 
Observatoriemuseet. En hajk har genomförts tillsammans med 
Rovfåglarna.  

ix. Stingarna: Ingen rapport. 
x. Skandal: Har haft träningssegling inför veckoseglingen i sommar. Har 

arbetat på Marathon. Planerar att åka till Asien i vinter. 
b. Pettersberg 

i. Dasstunnorna är tömda. Ny GSM-styrning med nytt telefonnummer är 
installerat. 

ii. Det har varit dålig respons på utskicket om arbetsträff där föräldrar är 
inbjudna. 

iii. Nytt förslag rörande uthyrningstariffer har antagits. 
Kategori Veckodag Pris / deltagare Min. pris / pris 
GVB-scouter* 
betalar med 
lägerbidraget f.n. 
50 resp 30 kr. 

Veckoslut 
vardagsdygn 

50 kr 
30 kr 

500 kr 
500 kr 

Scouter 
 
ledare 

fre-sön. 
lör-sön. 
fre-kväll 
vardagsdygn 

100 kr 
90 kr 
- 
50 kr 

1500 kr 
1250 kr 
250 kr 
1250 kr 

Skolklasser och 
övriga barn- och 
ungdomsgrupper

fre-sön 
lör-sön 
vardagsdygn 

100 kr 
90 kr 
75 kr 

1800 kr 
1500 kr 
1500 kr 

Vuxengrupper Helg 
Vardagsdygn 
1-2 
Fler än 2 

 4600 kr 
2000 kr 
 
1800 kr 

Företag   1800 – 6000 kr 
Tältande 
grupper 

Dygn 30 kr  

Stuguthyraren kan även göra upp om särskilt paketpris om speciella 
skäl föreligger. 
 
Kåren har bokningsföreträde för hösten sep-jan, för våren feb-aug. 
Avdelningarna kan inte få bokning definitivt bekräftad  förrän vid 
terminsstart (planeringshelgen).  
 
* Om lägerbidrag söks går detta till kåren som stugavgift. 

Om lägerbidrag ej söks betalas 50 resp. 30 kr per person. Min-
avgift 500 kr 
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c. Lokaler och material 

i. Rörande uthyrning av Rehnsgatan: Rökförbudsskyltar är uppspikade på 
putsväggarna av hyresgästen, inte bra. Trappförrådet är numera låst och 
nyckel finns hos Bed & Breakfast. Nyckel bör flyttas till ledarrummet. 

ii. Brand i mikrovågsugnen på Rehnsgatan med kraftig rökutveckling. 
Automatiskt brandlarm utlöste i fastigheten, brandkår kom. 
Gustav Vasa gården kräver att vi tar bort mikrovågsugnen. Lars B. ska 
ta kontakt med lokalfogden och utreda detta vidare. 

d. Ekonomi 
i. Stämmohandlingar är inskickade till Fritid Stockholm, de har hållit inne 

med bidragen i väntan på dessa handlingar. 
ii. Kassören är sen med utbetalningar, men ska betala ut pengar denna 

vecka. 
7. Fastställande av lägerbudget 

a. Saltbrytarna: Styrelsen godkände budgeten efter justering av några poster och att 
försäkringsvilkoren för båtarna kontrolleras med avsikt på självrisk samt att 
Mikael W och Johan D granskar segelrutten. 

b. Miniorscout: Budgeten antogs. 
8. Avgiftsreducering för enskild medlem 

Mötet beslutade att en snabbfotsmedlem får rabattaerad medlemsavgift för innevarande 
år, avdelningsledaren har mandat att fastsälla avgiften till mellan en och hundra kronor. 

9. Inga kompletterande val 
10. Övriga ärenden 

a. Kårstämman 
Stämman ska äga rum den 21 augusti på eftermiddagen i Gustav Vasa 
församlingssal. 

b. Planeringshelgen 
Helgen ska äga rum den 20-21 augusti. 

c. Verksamhetsberättelsen 
Alla verksamhetsberättelser är inte inskickade, gör så snarast! 

d. Verksamhets- och budgetmöte 
Martin S. rapporterade från mötet. Protokollet från det mötet är publicerat på 
gvb.nu. 

e. Närvarorapporter 
Skicka in snarast! Blanketter finns att hämta på Fritid Stockholms websida. 

f. Vårfest 
18:00 samling vid Ugglevikskällan 
  Först i mål 
  Gemensam måltid 
  Pris- och märkesutdelning 
20:00 Slut 
Efter den gemensamma vårfesten börjar ett samkväm för seniorscouter, 
ledarscouter och ledare. 
 
Varje avdelning ska meddela till Martin S. vilka och vilket antal basmärken som 
ska delas ut. 

11. Mötesordförande avslutade mötet. 
 
___________________________________  
Mötets ordförande: Lars-Olov Bergstrand 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Justeringsperson 1: Johan Dagerhamn Justeringsperson 2: Elisabeth Bergstrand 
 


