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Kårstyrelsens sammanträde nr 317 
Datum: 2006-02-12 Tid: 18.30 Plats:Lokalen i Bredäng

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

Föredragningslista 
1. KS öppnande. 

Peter öppnade mötet. 

2. Val av justerare. 
Konstantin valdes till justerare. 

3. Justering av röstlängden. 
Justeras vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan. 
Fyra övriga ärenden lades till. 

5. Genomgång av föregående protokoll. 
Peter föredrog föregående protokoll. 
Det var länge sedan förra KS, sedan dess har vi haft en lyckad julfest och en 
planeringshelg. 

6. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 
Stingarna: 10-12 msc. Det rullar på men de behöver bli fler 
miniorscouter. Seniorscouter kan hjälpa till att rekrytera. 
Waingunga: 23-26 msc. Ca 13 nya från rekrytering. Avdelningen har 
introducerat de nya i verksamheten och ska snart ha föräldramöte samt 
övernattning helgen innan sportlovet. Absolut Gustaf kommer att planera 
samt genomföra två möten och en packinstruktion inför övernattningen. 
Avdelningarna har ett bra samarbete. 
Snabbfötterna: 9 jsc. Bra uppslutning på möten. Övernattning nästa 
helg tillsammans med Gnagarna. 
Gnagarna: ca 25 jsc. 8 nya från rekrytering. Övernattning nästa helg 
med Snabbfötterna. 
Rovfåglarna: 10 psc, 2 ptr. Kanske får ned några nya med 
kompisrekrytering. Övernattning nästa helg tillsammans med 
Skogsmännen. Patrullerna har bestämt datum för patrullövernattning. 
Skogsmännen: 20+ psc. Övernattning nästa helg tillsammans med 
Rovfåglarna. Avdelningen har bra närvaro på möten men har svårt att få 
med patrullscouterna på övernattningar. 
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Absolut Gustaf: 8ssc + 3 ledare. Laget har åkt skridskor, skall planera 
möten åt Waingunga samt planera en övernattning.  
Wiglaf: 10ssc på pappret, 5-6 på möten. De som kommer från Bredäng 
är mest aktiva. Möjligtvis en ny ssc. Dåligt intresse för KS i laget. Laget 
har jobbat ihop lite pengar samt utmanat Absolut Gustaf på pulkarace. 
Seniorscouterna skall ut på prao på de övriga avdelningarna i fyra veckor 
med start den 6 mars. 
Skandal: 
 
Kåren är på väg åt rätt håll! Nya scouter i stan och återväxt av ledare. 

b. Pettersberg.  
Vi ska börja sopsortera på Petters, instruktion kommer. 
Nya brandsläckare inköpta eftersom ett antal tömts under vintern. 
Ny kompressor inköpt eftersom den gamla blev stulen. 
Vi har haft en extern uthyrning sedan förra KS. 
Det nya lägerförrådet ligger på is till våren. 
Nästa arbetsträff är 31/3-2/4. 

c. Lokaler och materiel. 
Valberedningen har fått veta att Thomas Jönsson inte ställer upp för 
nyval som lokalfogde på Rehnsgatan. 
Det vore bra om vi förnyade/fräschade upp vårat materiel innan vi flyttar 
det till det nya förrådet. Tältet är största frågan. Vad skall tälten vara i för 
skick? Kolla på avdelningarna. 

d. Ekonomi. 
avdelningsbidrag, seniorkassa – vad är det för siffror egentligen? 
Möte med revisorerna har hållits, ett samarbete är startat mellan kassör 
och revisorer. Utbetalningar sker fort, så lämna in kvitton löpande. Inför 
kommande verksamhetsår behövs en bättre budgetprocess. 
Nu är aktivitetsstödsansökan inskickad. Vi hade 135 bidragsberättigade 
medlemmar som deltog på sammanlagt 4465 tillfällen förra året. Det var 
300 färre än förra året. 
Vi måste reda ut seniorlagens pengar. 

7. Lägerredovisning Skandal 
Ingen redovisning detta KS. 

8. Sommarläger 2006 
Miniorscout åker på distriktsläger på Vässarö v. 31 (3-6 aug) 
Juniorscout och patrullscout åker till Monäro på läger.  
Juniorscout v. 31, patrullscout v. 31-32. 

9. BnB  
Per J OCH Bengt Ö har pratat med Daniella och Marie på BnB och tagit fram ett 
förslag inför årets uthyrning. De har delat upp sommaren i perioder samt delat 
upp kårens tjänster i flera delar. Sammanlagt tror de att vi kan få in 57000 kr på 
uthyrning v.23-34. BnB vill ha ett avtal på 3-5 år. Bengt skissar på avtalet.  
KS beslutade att ge Per och Bengt klartecken att fortsätta förhandlingarna om 
de ledamöter som inte var närvarande säger ja via e-post under veckan. 
För att verksamheten skall flyta smidigare vill BnB installera dusch i lokalen och 
samtidigt fräscha upp toaletterna. Beslut om dusch tas nästa KS. 
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10. Kompletterande val – seniorscoutrepresentant Wiglaf 

Ingen seniorscoutrepresentant att välja.  
Vi valde Hanna Dalemark som assistent på Absolut Gustaf. 

11. Överlevnadsmärke 
Daniels överlevnadsmärke togs upp som frimärke i kåren med vissa 
förtydliganden i instruktionen. 

12. Sensusinformation 
Gnagarna och ett seniorlag har inte skickat in medlemslista till Moberg än. 
Redovisning sker i maj. Kontakta Moberg för mer information.  

13. Avdelningsbesök 
AU har ambitionen att besöka alla avdelningar under ett möte och därefter prata 
med ledarna. 
Peter besöker Stingarna, Waingunga och Absolut Gustaf. Lillen besöker 
Rovfåglarna, Snabbfötterna och Skandal. Åsa besöker Gnagarna, 
Skogsmännen och Wiglaf. AU tar kontakt med Al för att bestämma tid. 

14. Övriga ärenden  
a) HLR (Hjärtlungräddning)-utbildning 
Åsa har pratat med Marianne Knaust som har en vän som hjälper oss med HLR-
utbildning. Kolla intresse på avdelningarna. Det vore bra om en ledare per 
avdelning gick utbildningen. 
b) Åsa informerade om diverse arrangemang som kan intressera kårens 
medlemmar, t.ex. Explorer Belt och Gröna Spåret. 
c) Peter berättade att det kommer installeras ventilation på Rehnsgatan, vilket 
kommer att leda till flytt av rådsklippan och att en del av väggmålningarna täcks. 
Arbetet genomförs i mars-april. 

15. KS avslutas. 
Peter avslutade mötet. 

 

 

__________________________  ___________________________ 

Ordförande / Peter Gustafsson  Sekreterare / Åsa Jonsson 

____________________   
Justeras / Konstantin von Josefsson   


