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Kårstyrelsens sammanträde nr 326 
Datum: 2006-12-03 Tid: 18.30 Plats: Rehnsgatan 

Närvarande: Peter Gustafsson, Åsa Jonsson, Lars-Olov Bergstrand (Larsa), Karl-Erik 
Berndtsson (Lillen), Anna Johansson, Daniel Torén, Konstantin von Josefsson, Robin 
Engström, Bengt Liljeros, Robert Jonsson, Elisabeth Bergstrand (Elli), Simon Ström 
och Henrik Lindén 

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet 

2. Val av justeringsperson 
Robert Jonsson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Det bestämdes att justera röstlängen vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan faställdes. 

5. Kompletterande val: 
a. Lokalfogde stan:  
KS valde till ny lokalfogde för lokalen på Rhengatan Matts Jonsson    
b. BOMB 1: Fortsatt vakant, men AU kommer att söka aktivitetsbidrag för 2006. 
c. Materialförvaltare: Fortsatt vakant     
d. Valberedning: KS  valde Elli som del i valberedningen, arbetet fortsätter att 
hitta fler personer. 

6. Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom. 
 

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter: Avdelningarna rapporterade att de haft vanlig 
verksamhet och alla skulle delta på julavslutningen. 
b. Pettersberg: Larsa rapporterade om det fortsatta arbetet med att göra plats 
för det nya lägerförrådet och att det trots smärre motgångar ser ut att hålla 
budget. Gräsklipparen som ska köpas in till Pettersberg blir dyrare ä’n beräknat, 
priset är höjt till 30 000kr, KS beslutade att bevilja det högre priset. 
c. Lokaler och material: Operation Rhensgatan gick väldigt bra, det har rensats 
undan en massa och köpts in städmaterial. Viktigt att alla avdelningar hjälps åt 
att städa och hålla efter. 
d. Ekonomi: Ekonomin är ganska bra. Fast vi ligger långt under budgett på 
medlemsavgifter och avdelningarna uppmanades att omgående stöta på att få 
in alla obetalda avgifter innan decembers slut. 
e: Skandals resa: Henrik Lindén presenterade den ekonomiska rapporten från 
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Skandals resa till Göteborg. Budgeten hölls och KS godkände rapporten. 
Skandals verksamhetsberättelse för deras tid som lag kommer att redovisas 
på nästa KS. 

8. Läger 2006  
a. Jsc: Den ekonomiska redogörelsen lämades till KS. Lägret höll budget och 
KS beslutade att godkänna ekonomin. Verksamhetsberättelsen kommer att 
redogöras på nästa KS.     
b. Psc: Patrullscout lägret 2006 redogordes både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt. Lägret gick med vinst. Se bifogade rapporter. 
KS beslutade att godkänna patrullscoutlägredovisningen. 

9. Julavslutning: 
Julavslutningen kommer att hållas söndagen den 17 december i 
församlinglokalen på Västmannagatan. Start kl 13.30 och slut 16.30. 
Vi kommer att leka lite och ha ett julfika och sen avsluta med cermonier och 
märkesutdelning. 

10. Övriga ärenden: 
Inga övriga ärenden. 

11. KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 
 

 

__________________________   __________________________ 

Ordförande / Peter Gustafsson   Vid protokollet / Anna Johansson 

 

__________________________ 

Justeras /Robert Jonsson 

 


