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Kårstyrelsens sammanträde nr 320 
Datum: 2006-05-07 Tid: 18.30 Plats:Lokalen i Bredäng

Närvarande: Peter Gustafsson, Åsa Jonsson, Karl-Erik Berndtsson (Lillen), Erik Pyk, 
Anna Johansson, Per Johansson, Konstantin von Josefsson, Bengt Liljeros, Erik 
Gustafson. 
 

1. KS öppnande. 
Peter öppnade KS. 

2. Val av justerare. 
Anna Johansson valdes till justerare. 

3. Justering av röstlängden. 
Mötet fanns beslutmäktigt. 

4. Fastställande av föredragningslistan. 
Föredragningslistan fastställdes med tillägg av fyra övriga punkter från 
Konstantin och en från Åsa. 

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

6. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 
Stingarna: 12 msc varav 5 kommer med på lägret. 
Waingunga: 22-23 msc varav 8-10 följer med på lägret. En förälder 
kommer också att följa med. Resten av terminen kommer att ägnas åt 
förberedelser inför lägret. Nästa möte hålls av Absolut Gustaf och har 
lägerbålstema. 
Snabbfötterna: ca 7 jsc. Avdelningen har lite dålig närvaro men när 
ledarna ringer och påminner blir den bättre. ¤ juniorscouter var med på 
Scouternas Dag och gick sedan på andraårshajk med Gnagarna. 
Gnagarna: ca 25 jsc. 15-20 på mötena när det inte är lov. Avdelningen 
hade en bra träningsövernattning. På Scouternas Dag kom 11 jsc som 
placerade avdelningen på 8:e plats Därefter fortsatte andraåringarna på 
hajk tillsammans med Snabbfötterna. Den blev inte så lång men var 
väldigt rolig med mycket bergsklättring. Avdelningen har en ny ledare, 
Jonas, som är gammal GVB-scout. Definitivanmälan till lägret har inte 
kommit ut än.  
Det är lite stökigt bland scouterna på avdelningen samtidigt som det ör 
lite glest med ledare på vissa möten. 
Rovfåglarna: Avdelningen har varit på träningsövernattning inför 
Älghornet. På tävlingen gick det bra trots bara två patruller. Havsörnen 
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kom på 3:e plats i patrulltävlan. Avdelningen kunde också stoltsera med 
en ny avdelningsflagga. Nu siktas det på läger, och förhoppningen är att 
få med 80% av avdelningen. 
Skogsmännen: 16-20 psc per möte. Avdelningen har varit på 
träningsövernattning inför Älghornet tillsammans med Rovfåglarna. På 
tävlingen kom Skogsmännen på 4:e plats. 
Absolut Gustaf: 9 ssc. Hade två deltagande par i lådan. Laget kommer 
att hjälpa till med Stockholm Marathon samt flytta sängar tillsammans 
med Skandal. Laget åker på hajk över Kristi Himellsfärds-helgen och 
lägret kommer att vara en weekend på jsc- och psc-lägret på Monäro. 
Wiglaf: Har varit på övernattning i helgen. 
Skandal: 12 ssc. Planerar för en resa till Egypten efter midsommar. 
Kommer att flytta sängar tillsammans med Absolut Gustaf. 

b. Pettersberg.  
Arbetshelg 9-11 juni. 
Avsyningsblanketten skall fyllas i även av kårens egna avdelningar. 
Externuthyrningen går bra. 

c. Lokaler och materiel.  
Rehnsgatan: Ganska dålig kontakt kring vad som skulle hända i och med 
ventilationsarbetena. Peter kollar upp med hyresvärden.  
Det är för mycket skräp och saker framme i lokalen på Rehnsgatan. 
Bättring! 
BnB: Än så länge har vi inte hittat någon kontaktperson. 

d. Ekonomi. 
Som det ser ut nu kommer vi inte att gå så mycket back som det har sett 
ut som att vi skulle göra. 

e. Valborg. 
Det är svårt att veta hur mycket som kommer att gå åt men nu börjar vi 
lära oss. Det kom mycket folk. Det är tredje året vi kör och det märks. 
Nettointäkten blev 4700. Till nästa år kan det vara bra med en grupp som 
sköter planeringen. 

f. HLR-kurs. 
Kursen har genomförts. De som gick var Åsa, Vasse, Limpan och Larsa. 

g. Valberedningen. 
Valberedningen har möte imorgon. De största problemen just nu är 
Stingarna och Snabbfötterna. 
 

7. Lägerredovisning 2005 Skandal. 
Lägerredovisningen från Skandal godkändes. 

8. Sommarläger 2006 – Lägerchefer. 
msc: Per Johansson 
jsc: Bengt Liljeros 
Skandal: Miriam Fürth 

9. Lägerbudgetar 
De avdelningar/seniorlag som vill ta sin budget genom kåren måste lämna in 
den nästa KS. 
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10. Kompletterande val. 

Jonas Håkansson valdes till assistent på Gnagarna. 

11. Terminsavslutning. 
Vårfesten kommer att hållas i Vanadislunden. AU planerar. 

12. Budgetmöte. 
Budgetmötet kommer att ske den 11 juni i samband med kårstyrelsemötet. 

13. Övriga ärenden 
a) Seniorscoutledarna föreslår att de seniorscoutpengar som ingen gjort anspråk 
på inom en månad läggs i en fond för torpet så att seniorerna kan rusta upp det. 
Inget beslut togs. 
b) Skandal och Absolut Gustaf hjälps åt med att hämta sängar och övriga 
arbetsuppgifter inför BnB. 
c) Seniorscoutledarna berättar att det är svårt att genomföra flytten av sängar på 
fredagen och ber därför om tillstånd att hämta dem helgen innan. 
Avdelningsledarna i stan tycker det är OK. 
d) Konstantin tycker att alla seniorscoutlag skall tillfrågas när det gäller arbeten 
som kan ge inkomster till laget. 
Beslut: Kommande år skall arbetet inför BnB fördelas av kårstyrelsen. 

14. KS avslutas. 
Peter avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________  ___________________________ 

Ordförande / Peter Gustafsson  Sekreterare / Åsa Jonsson 

____________________   
Justeras / Anna Johansson   


