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Kårstyrelsens sammanträde nr 315 
Datum: 2005-11-13 Tid: 18.30 Plats: Rehnsgatan 16

Närvarande: Peter Gustafsson, Karl-Erik Berndtsson (Lillen), Konstantin von 
Josefsson, Bengt Liljeros, Lars-Olof Sandberg (iii), Kjell Lindberg (Limpan), Daniel 
Torén 

1. KS öppnande. 
Peter Gustafsson öppnade mötet och konstaterade att den låga närvaron 
innebar att inga beslut skulle kunna fattas på mötet. Karl-Erik Berndtsson utsågs 
att föra dagens protokoll. 

2. Val av justerare. 
Bengt Liljeros valdes till justerare. 

3. Justering av röstlängden. 
Justeras vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan. 
Föredragningslistan fastställdes. 

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

6. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 
Stingarna: 10 msc 
Waingunga: 15 msc.  
Snabbfötterna: 10 jsc.  
Gnagarna: 25 jsc.  
Rovfåglarna: 12 psc. 
Skogsmännen: 20-22 psc.  
Absolut Gustaf: 8 ssc, 2 ledare.  
Wiglaf: 11 ssc.  
Skandal: 12 ssc, 3 ledare.  

b. Pettersberg.  
Inbjudan till arbetsträff 18-20 november utdelades. I övrigt inget speciellt 
med undantag för att Konstantin rapporterade problem med 
uppvärmningen av storstugan 

c. Lokaler och materiel. 
Peter kunde konstatera att det skett en uppröjning av ledarrummet och 
stugan. 

d. Ekonomi. 
Lillen rapporterade att ekonomin är relativt god eftersom ett stort antal 
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obetalda terminsavgifter har betalts under hösten. Dock kunde iii tillägga 
att det ändå är trögt att få in avgifterna från många aktiva. 61 medlemmar 
har strukits 

7. Lägerredovisning 
Redovisningen för sommarens patrullscoutläger på Björnö lämnades. Deltagare 
var 19 scouter och c:a 5 ledare. Tack vare att kostnaderna kunde hållas nere – 
främst avseende mat, blev överskottet 12 360 kronor 

8. Sommarläger 2006 
Frågan om sommarläger nästa år initierades.  

9. Bed and breakfast 
Peter rapporterade att han varit i kontakt med Jönsson inför nästa års eventuella 
verksamhet. Önskemål hade redan inkommit om att få disponera lokalen tiden 
19 maj – 26 augusti. Peter kommer i fortsättningen att vara huvudansvarig för 
kontakterna kring bed and breakfast. 

10. Kompletterande val 
Inget kompletterande val gjordes. 

11. Rekrytering 
Peter meddelade att beslut om vad som skall göras måste fattas den här 
terminen.  

12. Adventsaktiviteter 
Konstklubben håller i adventskaffet i församlingssalen. Församlingen önskar att 
några scouter medverkar och tar in kollekten vid högmässan.  

Den 11 december anordnas julmarknad vid Jakobsbergs gård. Vi kommer att 
sälja korv ute på planen. Anna J ansvarar. 

13. Julavslutning 
Julfesten kommer att gå av stapeln i en lokal på KTH. Avslutningsceremonin 
beräknas ske i Röda korsets sjukhems kapell. Vi räknar med att seniorerna 
ordnar lite lekar. 

14. E-kursbidrag  
Peter föreslog att deltagarna får 450 kronor i bidrag från kåren. Mötet uttalade 
sig positivt men beslut får fattas på nästa kårstyrelsesammanträde. 

15. KS avslutas. 
Peter avslutade mötet. 

 

__________________________  ___________________________ 

Ordförande / Peter Gustafsson  Vid protokollet  Karl-Erik Berndtsson 

____________________ 
Justeras / Bengt Liljeros 


