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Kårstyrelsens sammanträde nr 316 
Datum: 2005-12-11 Tid: 18.30 Plats: Rehnsgatan 16

Närvarande: Peter Gustafsson, Åsa Jonsson, Lars-Olov Bergstrand (Larsa), Karl-Erik 
Berndtsson (Lillen),Per Johansson, Konstantin von Josefsson, Daniel Torén, Elisabeth 
Bergstrand, Andreas Bergstrand, Robert Jonsson 

Föredragningslista 
1. KS öppnande. 

Peter öppnade mötet. 

2. Val av justerare. 
Daniel Torén valdes till justerare. 

3. Justering av röstlängden. 
Justeras vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan. 
Ett övrigt ärende lades till av Peter.  

5. Genomgång av föregående protokoll. 
Peter gick igenom föregående protokoll. 

6. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 
Stingarna: Läget är oförändrat, det är ganska få miniorscouter, men det 
är en avdelning. 
Waingunga: Ca 12 miniorscouter, ett litet men stabilt gäng. De har stöpt 
ljus och ska pyssla sista mötet. Avdelningen borde ha rekryterat men gör 
det till våren gemensamt med kårens övriga avdelningar. 
Snabbfötterna: ca 10 juniorscouter, de flesta kommer på mötena. 
Avdelningen har sysslat med hantverk inför julmarknaden på 
Jakobsbergs gård senaste tiden, senaste mötet ägnades åt tävlingar. 
Gnagarna: ca 20 juniorscouter, lite dålig närvaro. Avdelningen har 
sysslat mycket med scouthistoria och har haft en del romantiserade 
möten. Nu skall juniorscouterna få planera egna möten inför vårterminen. 
Rovfåglarna: Oförändrat läge, stabil avdelning med två patruller. Har 
genomfört SKROV tillsammans med Skogsmännen. 
Skogsmännen: Har genomfört SKROV tillsammans med Rovfåglarna, 
hade 12 deltagande patrullscouter. 
Absolut Gustaf: Oförändrat läge, 8 seniorscouter och 3 ledare. Har 
genomfört Vinerövernattning tillsammans med Wiglaf och Skandal. 
Wiglaf: Oförändrat läge. De seniorscouter som kommer från Bredäng är 
kärnan i laget. De har gästspelat hos Rovfåglarna och fått vara 
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patrullscouter för en kväll. Det kan bli tungt nästa termin eftersom Daniel 
inte kommer att kunna vara med så mycket. Har genomfört 
Vinerövernattning tillsammans med Absolut Gustaf och Skandal. 
Skandal: Har genomfört Vinerövernattning tillsammans med Wiglaf och 
Absolut Gustaf. Deltog med ca 7 seniorscouter och en ledare. Laget 
säljer julsaker för att finansiera sin resa till Indien som är framflyttad till 
sommarlovet. 

b. Pettersberg.  
Det var arbetshelg18-20 november. Ca 6 deltagare plus Wiglaf. Det var 
synd att inte fler kom, men de som var där gjorde mycket nytta. 
Tacknocken på torpet är bytt, ny trappa har byggts upp till fogdeloftet, de 
gamla dassen bakom ladan har rivits, en del bråte har eldats och köket 
har blivit ordentligt städat. 
De externa uthyrningar vi har haft under hösten har resulterat i väldigt 
nöjda hyresgäster. 
Elen var på hela veckan efter Vinerövernattningen. Det är jätteviktigt att 
alla går efter checklistan när man åker från Pettersberg. Det är vid 
internuthyrningar folk missköter sig. Det är även viktigt att låta bli att röra 
varmvattenberedaren. 

c. Lokaler och materiel. 
Bredäng - Konstiga saker som tas till lokalen kommer att forslas bort 
hälsar Folke, sätt en lapp på de saker ni vill ska vara kvar. 
Rehnsgatan – Kodlåset är åtgärdat och nytt låsbleck är inhandlat och 
installerat. Elisabeth kollar med Thomas om han kan tänka sig fixa en ny 
kopiator till lokalen. 

d. Ekonomi. 
Lillen gick igenom kårens halvårsutfall, ett mycket uppskattat initiativ! 
Tyvärr var förmodligen en hel del siffror missvisande eftersom tidigare 
kassör bokfört dem på fel verksamhetsår. 
Genomgång av avdelningsbidragen där det också fanns en del 
felaktigheter på grund av bokföring på fel år. Både hur avdelningsbidrag 
och seniorscoutkassorna fungerar behöver redas ut. AU kollar upp 
siffrorna kring bidragen och återkommer nästa möte. Hör av er med 
synpunkter kring det system vi har för avdelningsbidragen idag. 

Daniel Torén lämnar mötet, Andreas Bergstrand väljs som justeringsperson för resten 
av mötet. 

7. Lägerredovisningar 
Patrullscoutlägret redovisades av Peter på föregående möte som ej var 
beslutsmässigt och godkändes nu på förra mötets inrådan. 
Åsa kom med en ekonomisk redovisning av juniorscoutlägret på Vässarö. Lägret 
hade 24 deltagande juniorscouter och 16 deltagande ledare samt föräldrar och 
kökstomte. Lägret gav ett överskott på 3424 kr. Den ekonomiska redovisningen 
godkändes av mötet. 

8. Sommarläger 2006 
Miniorscoutgrenen har planer på att åka på distriktslägret Strandsatt på Vässarö 
i augusti. Juniorscout och patrullscout vet inte riktigt, men ingen av grenarna 
verkar vara intresserade av att åka på distriktslägret. Miniorscout kan tänka sig 
att vara med på ett kårläger om det blir aktuellt. Många på mötet tyckte det lät 
bra. 
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9. BnB – vad tycker avdelningarna? 

Gnagarna: Två veckor innan avslutningen går bra, men ingenting efter att 
terminen startat. 
Waingunga: Basperioden för uthyrningen skall vara sommarlovet. 
Absolut Gustaf: Kan vara flexibla med sin verksamhet. 
Snabbfötterna: Det är viktiga pengar, men vi måste sätta gränser så att det inte 
stör verksamheten. 
Rovfåglarna: Viktigt att avdelningarna i stan är nöjda med beslutet. 
KO: Har bett Per J och Bengt Ö att sköta diskussionen utifrån vad avdelningarna 
förmedlar via KS.  
Det är viktigt att det finns en tydlig kontaktperson mellan kåren och BnB.  
Finns det intresse hos seniorscoutlagen att utföra arbete i anslutning till 
BnBverksamheten mot ersättning till laget? 

10. Kompletterande val – seniorscoutrepresentanter 
Andreas Bergstrand valdes som representant i kårstyrelsen för Absolut Gustaf. 

11. Adventsfika, julmarknad på Jakobsbergs gård 
Konstklubben gjorde en stark insats vid adventsfikat i Gustaf Vasa 
församlingssal vilket inbringade ca 1500 kr. Skandal sålde julsaker för egen 
räkning. 
Snabbfötterna grillade och sålde ca 200 korvar på Jakobsbergs gårds 
julmarknad vilket inbringade ca 1300 kr. 

12. Julfest 
Julfesten kommer att genomföras i en lokal på KTH. Absolut Gustaf har ombetts 
att sköta fanborgen. 
Julotta och Julvaka kommer att genomföras som vanligt, Limpan är ansvarig. 

13. Planeringshelg 6-8 januari, hela helgen eller bara söndagen? 
Många avdelningar var intresserade så planeringshelgen genomförs som 
planerat. Kårterminsprogram och Pettersjämkning sköts på lördagen. Bidrags- 
och ekonomigenomgång efterfrågas. 

14. Närvaroredovisning 
Närvaron skall in till Monica Bergstrand så fort som möjligt efter julfesten. 

15. Övriga ärenden  
a. Bidrag beviljades med 450 kr /patrullscout som går E-kursen. 
b. 22 januari är det uppstartsmöte för Scouternas Dag. Kåren har en kontroll per 
gren. 

16. KS avslutas. 
Peter avslutar mötet. 

 

__________________________  ___________________________ 

Ordförande / Peter Gustafsson  Sekreterare / Åsa Jonsson 

____________________  ____________________ 
Justeras punkt 1-6 / Daniel Torén  Justeras punkt 7-16 / Andreas Bergstrand 


