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Kårstyrelsens sammanträde nr 321 
Datum: 2006-06-11 Tid: 17.30 Plats: Bredäng

Närvarande: Peter Gustafsson, Karl-Erik Berndtsson (Lillen), Konstantin von Josefsson, 
Daniel Torén, Anna Johansson, Erik Pyk, Miriam Fürth, Mårten Dalemark, Fredrik Berg 

1. KS öppnande. 
Peter Gustafsson öppnade mötet. Karl-Erik Berndtsson utsågs att föra dagens protokoll. 

2. Val av justerare. 
Anna Johansson 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. 
Minior- och juniorscoutavdelningarna har avslutat terminen med god närvaro på 
avslutningen. Patrullscout har avslutat avdelningsarbetet med en hajk. 
Seniorerna har medverkat vid Stockholm Maraton och Wiglaf har slutfört 
arbetet med överlevnadsmärket samt varit på hajk. 

b. Pettersberg.  
Arbetshelgen 9- 11 juni inställdes. 

c. Lokaler och materiel. 
Arbetet med ventilationen på Rehnsgatan är inte helt avslutad. Bed and 
Breakfast är igång. Påpekande har kommit om att vi bör ansluta brandlarmet i 
lokalen på Rehnsgatan till en brandcentral 

d. Terminsavslutning 
Terminsavslutningen den 7 juni samlade många scouter och blev lyckad. 

e. Valberedningen 
Från valberedningen finns inget att rapportera. 

f. Robinsondagen 
Årets Robinsondag fungerade väl. Inför nästa Robinsondag efterlyses personer 
som är intresserade av att planera och genomföra den. 

7. Sommarläger 2006 
Budgeten för Miniorlägret på Vässarö med en omslutning på 22 090 kronor godkändes. 
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Budgeten för patrullscouts och juniorscouts läger på Monäro med en omslutning på 
42 110 kronor respektive 25 260 kronor godkändes. 

Absolut deltar på Monärolägret 3-6 augusti. Wiglaf kommer att cykla på Gotland under 
sex dagar. 

8. Budgetarbete 
Kårkassören presenterade ett diskussionsunderlag för budgetarbetet. 

Efter diskussion beslöt kårstyrelsen: 

De två kontona för avdelningarnas förbrukning och materiel slås ihop till ett enda 
avdelningsbidrag à 1 500 kronor/avdelning. Avdelningarna behåller det belopp som fanns 
som ingående balans för materiel den 1 juni 2005. De erhållna 1 500 kronorna kan om de 
inte utnyttjas fonderas upp till maxgränserna 6 000 kronor för patrullscout och 4 500 
kronor för övriga avdelningar. De två seniorscoutavdelningarna delar på de 4 500 
kronorna som finns för seniorlagen. 

Kårstyrelsen beslöt att till kårstämman lägga fram ett budgetförslag med ett underskott på 
7 500 kronor. 

Kårstyrelsen beslöt att föreslå kårstämman oförändrade terminsavgifter  

9. Verksamhetsberättelse 
Den förelagda verksamhetsberättelsen godkändes med tillägg av tillkommande bidrag. 

Årets resultat blev 75 336,59 kronor. Beslöt kårstyrelsen föreslå kårstämman att 
balansera överskottet i ny räkning. 

10. Kompletterande val 
Inget kompletterande val gjordes. 

11. Övriga ärenden 
 

a. Höstens startaktiviteter.  

Planeringshelg anordnas 18 – 20 augusti. Den 19:e är kårens beställningsdag för 
Petters. Vid behov sammanträder kårstyrelsen den 19:e. 

Kårstämman sker den 20 augusti. 

b. Nedsättning av medlemsavgift.  

Beslöts att medlem i Wiglaf erhåller nedsättning av terminsavgiften. 

c. Seniorfonden 

Beslöt kårstyrelsen att den gemensamma seniorfonden på 27 103 kronor avslutas 
och att 12 103 kronor förs till fonden Uppdrag Petters och att Skandal, Absolut och 
Wiglaf tillförs 5 000 kronor vardera. 

12. KS avslutas. 
Ordföranden avslutade mötet. 

 

__________________________  ___________________________ 

Ordförande / Peter Gustafsson  Vid protokollet  Karl-Erik Berndtsson 

____________________ 
Justeras / Anna Johansson 


