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Kårstyrelsens sammanträde nr 314 
Datum: 2005-10-09 Tid: 18.30 Plats: Rehnsgatan 16

Närvarande: Peter Gustafsson, Åsa Jonsson, Lars-Olov Bergstrand (Larsa), Karl-Erik 
Berndtsson (Lillen), Mirjam Fürth, Anna Johansson, Konstantin von Josefsson, Bengt 
Liljeros, Erik Pyk, Elisabeth Bergstrand, Ragnhild Fahleryd (Jaja), Lars-Olof Sandberg 
(iii), Micke Wettercrantz, Niklas Hellberg, Kjell Lindberg (Limpan), Gustaf Valin, Henrik 
Lindén. 

Föredragningslista 
1. KS öppnande. 

Peter öppnade mötet. 

2. Val av justerare. 
Mirjam Fürth valdes till justerare. 

3. Justering av röstlängden. 
Justeras vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan. 
Föredragningslistan fastställdes med ny punkt 5, Information från SSF inför DST 
föredragen av Jaja och fem punkter under övriga ärenden. 

5. Information från SSF inför DST 
Jaja berättade om förbundets förslag kring årets budget vilket ledde till hetsiga 
diskussioner. Eftersom det var en informationspunkt sköts diskussionen till 
punkt13 Distriktstämma. 

6. Genomgång av föregående protokoll. 
Föregående protokoll föredrogs av Peter. 

7. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 
Stingarna: Hans-Christian och Martin Svendsen samt Tommy Nilsson 
har kört avdelningen under början av terminen. Vasse är tillbaka i 
Sverige. AU ska kolla upp hur det går med rekrytering. 
Waingunga: 12 msc. Avdelningen har kört möten som vanligt, de tränar 
inför Scouternas Höstdag med orientering och livlina. Rekrytering 
planeras. Alla scouter är för närvarande andraåringar. 
Snabbfötterna: 10 jsc. Avdelningen jobbar på som vanligt och tränar just 
nu inför Scouternas Höstdag. De skall ha föräldramöte innan nästa KS. 
Gnagarna: 24 jsc. Avdelningen har haft natur- och miljökunskap, 
patrullbildning, tillverkat nya patrullflaggor samt haft föräldramöte. Fram 
till nästa KS ska avdelningen åka på Scouternas Höstdag, ha knopmöte 
och ett dramatiserat sjukvårdsmöte. 
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Rovfåglarna: 12 psc. Avdelningen är nöjd med sin patrullindelning, 
patrullerna fungerar mycket bra. Efter föräldramöte har mötestiden 
flyttats till 18.30-20.30. Rådspatrullen deltog på Silverugglan och kom 
någonstans runt tiondeplats. Patrullerna har haft egna möten och invigt 
sina nya medlemmar. Fram till nästa KS skall avdelningen delta i 
Scouternas Höstdag med fortsättning i hajk tillsammans med 
Skogsmännen. 
Skogsmännen: 20-22 psc. Sen förra KS har avdelningen tränat inför 
Silverugglan och Scouternas Höstdag samt idkat materialvård. De har 
även haft föräldramöte.  Rådspatrullen har deltagit i Silverugglan och 
kom på sjunde plats. Kommande aktiviteter är främst Scouternas 
Höstdag med hajk tillsammans med Rovfåglarna. 
Absolut Gustaf: 8 ssc, 2 ledare. Laget har ingen kvinnlig ledare vilket är 
ett problem. Laget deltog i Hajkbenet och kom näst sist i hopp om att 
vinna klättrarpriset nästa år. Eventuellt deltar några under Scouternas 
Höstdag. Fram till nästa KS skall laget delta i Gustaf Senior-övernattning 
med utdelning av priset ”Gustaf Snille” samt invigning av nya 
seniorscouter. 
Wiglaf: 11 ssc. Laget har tränat inför Hajkbenet. Framöver ska de hålla 
ett möte för Snabbfötterna åka på övernattning och tillverka lagtröjor. 
Skandal: 12 ssc, 3 ledare. Laget höll i en kontroll på scouternas natt 
samt tävlade och vann Hajkbenet. Jobbar i små grupper och 
seniorscouterna börjar ta mer ansvar för programmet. Lagets försök att 
ta kontakt med Indiska scouter inför resan har visat sig vara lite knepiga. 
Mirre berättar att kontakten mellan kårens seniorscoutlag är dålig. 

b. Pettersberg.  
Vi har fått bygglov för lägerförrådet samt tillåtelse från grannarna att 
bygga precis vid tomtgränsen. Kontakt skall tas med entreprenör och 
arbetet startar troligtvis under våren. 
Arbetsträff genomfördes med sex medverkande. Fredrik fixade elen så 
att det numera lyser i Aprummet och städskrubben. Snyggt jobbat! 
Trappan upp till fogdeloftet är delvis nedmonterad, bord och stolar i 
matsalen är översedda. 
Nästa arbetsträff (19-20 november) är huvudpunkterna storstädning av 
köket och byte av taknocken på (senior)torpet. 
Hittills under terminen har Pettersberg varit väluthyrt. Larsa har bytt 
sängbottnar i några av sängarna. 

c. Lokaler och materiel. 
Det är väldigt stökigt i lokalen i stan, vad vill vi ha lokalen till? AU 
kommer att ta fram en projektplan. 
AU skall prata med BnB angående målarfärg på golvet och skador i 
putsen på väggarna i salen. 
Wennberg tar tag i kodlåsen i Bredäng så fort han kan. 

d. Ekonomi. 
Limpan berättade att förra årets egentliga resultat blev ca –10 000kr. 
Nu är överföringen av ekonomin från Limpan till Lillen klar. 
Lillen berättade hur han vill ha avdelningarnas redovisning av kvitton, 
d.v.s. upphäftade/tejpade på A4papper tillsammans med uppgift om vem 
de är från, vad de avser samt kontonummer dit pengarna skall överföras. 
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8. Medlemsregistrering 

Den 28 september hade kåren 241 medlemmar. Av dem under 25 år hade 18 
nya börjat och 56 slutat. Det höga antalet som slutat beror på utrensningen av 
medlemmar som slutat sedan länge.  
Närvaron (underlag för aktivitetsstöd) skall in till Monica Bergstrand i god tid 
innan nyår, t.ex. kåravslutningen. 

9. Lägerbidragsansökan 
Ny lathund till hur man ansöker om lägerbidrag delades ut till avdelningsledarna. 
Det är viktigt att ange vilket kontonummer pengarna skall betalas till. 
För sensusbidrag är det Moberg som är ansvarig, AU tar kontakt med honom. 

10. Kompletterande val – seniorscoutrepresentanter 
Skandal  Henrik Lindén 

11. Befrielse från medlemsavgift 
Peter gavs mandat att efter eget tycke sätta ned en Rovfågelscouts 
medlemsavgift till valfritt belopp mellan 1 och 100 kr. 

12. Rekrytering 
AU kan hjälpa till med rekrytering. Kåren bjuder de som är ute och rekryterar på 
lunch till ett värde av högst 100 kr per person.  

13. Distriktstämma 
Snabb genomgång av sammanfattningen från mötet inför DST 2 oktober. 
Styrelsen beslutade att kårens delegater har rätt att yrka för bundna mandat för 
distriktets delegater till förbundsstämman i vissa frågor om de vill. 
Delegater till distriktsstämman valdes: Peter Gustafsson, Johanna Augustesen, 
Elisabeth Bergstrand, Lars-Olof Sandberg, Kjell Lindberg, Dinah Gordon-Sehlin, 
Björn Hultenberger, Michael Wettercrantz. Suppleanter: Fredrik Jonsson, Robert 
Jonsson, Bengt Liljeros, Gustaf Valin. 

14. Julfest 
Vi får inte vara i Gustaf Vasas församlingssal och inte heller i S:t Johannes 
församlings lokaler. I och med det saknas bra förslag på lokal i stan. Som 
reservplan är Jakobsbergs gård bokad. AU jobbar vidare med frågan. 

15. Övriga ärenden  
a. Information om julförsäljning från förbundet. Mirre tog på sig ansvaret. 
b. Information om projekt om internationellt arbete ”Scoutens guide till galaxen”. 
Kontakta Åsa för information om projektet och Mirre för information om 
internationellt arbete i allmänhet. 
c. Är KST-protokollet på väg? AU kollar upp saken. 
d. Kårbeteckningar saknas. AU beställer. 

16. KS avslutas. 
Peter avslutade mötet. 

 

__________________________  ___________________________ 

Ordförande / Peter Gustafsson  Sekreterare / Åsa Jonsson 

____________________ 
Justeras / Mirjam Fürth 


