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Kårstyrelsens sammanträde nr 328 
Datum: 2007-03-04 Tid: 18.30 Plats: Bredäng 

Kallade: Peter Gustafsson, Lars-Olov Bergstrand (Larsa), Anna Johansson, Robin 
Engström, Robert Jonsson, Kjell Lindberg (Limpan), Elisabeth Bergstrand (Elli), Balder 
Jonsson, Simon Ström, Elin Robertsson,  

 

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet 

2. Val av justeringsperson 
Robin Engström valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan faställdes.med tilläggen 12 a/ Limpan och 12 b/ Elli 

5. Kompletterande val: 
a. BOMB 1: Fortsatt vakant, b. Materialförvaltare: Fortsatt vakant     
c. Val av valberedning: Daniel Torén valdes till valberedning 

6.  Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom. 
 

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Waingunga: Avdelningen är för tillfället 26 scouter, sen senaste KS har 4 
scouter slutat och 2 nya börjat.Avdelningen har sen sist haft vanliga möten 
samt varit på Tom Tits i Södertälje. 
II. Stingarna: Har haft möten som vanligt och har haft en övernattning på 
Pettersberg. Mycket uppskattat av de scouter som var med. Kommer att hålla 
ett föräldramöte. 
III. Gnagarna: Har för tillfället 22 scouter och 1 ny på gång. Har haft ett 
föräldramöte med tonvikt på det kommamde sommarlägret. Har också haft 
möten som vanligt och en övernattning på Lovön, i den fina stugan Sjövik. 
Under helgen höll ett Pelle Svanlös-tema. 
IV. Snabbis är för närvarande 14 scouter, 1 scout har slutat och 1 ny har börjat 
sen sist. Har haft vanliga möten och en övernattning. 9 scouter kom med den 
helgen. 
V. Rovfåglarna: Har 9 scouter. Under februari har de haft vanliga möten samt 
en övernattning med hajk. Startade första natten i Bredängslokalen för att sen 
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fortsätta ute på Pettersberg. Under mars kommer de att ha patrullövernattning. 
VI. Absolut Gustaf: Är ca 15 scoouter. Har under Februari haft en övernattning 
på Pettersberg. Dels har de jobbat med att rensa sly och fixa ved samt gjort en 
önskelista över förbättringar de vill göra på Torpet. Laget ska i sommar åka på 
Jiingijambori samt ha en seglarhajk. Laget har också jobbat med att ta fram en 
lagtröja och en sölja. 
VII. Wiglaf: Har haft filmmöte och kommer i mars hjälpa Stingarna med ett 
möte. Planerar att delta i DM i 5-kamp. Laget är ca 10 scouter. 
 
 b. Pettersberg På Petters finns nu ett nytt sopkärl för metall, rengjord metall 
slängs i denna. Tunnan står vid Orvar, vid våra övriga soptunnor. Fogdarna har 
också kompletterat med lite nytt till köket och kommer att fortsätta 
uppfräschningen. Larsa kommer också göra en lathund för hur man eldar i 
torpets järnspis. Tyvärr har det upptäckts mögel i taket på Torpet. Detta 
kommer fogdarna fortsätta att bevaka och ta hand om när det blir varmare. 
Känsliga personer bör inte sova på torpet. 
 
c. Lokaler och material: Lokalfogdarna underhåller lokalerna löpande. 
 
d. Ekonomi: Inget nytt att rapportera. 

8. Planeringsdag HT-07  
KS beslutade att hålla en planeringshelg på Pettersberg helgen 24-26 augusti. 
Det föreslogs också att stämman ska hållas i samband denna helg på 
Pettersberg. Inget beslut togs om stämman. 

9. Läger 2006 
a. Jsc- verksamhetsberättelse. Se bifogad berättelse. 
KS beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen. 

10. Bead & breakfast: 
Förhandlingarna fortsätter. Nya ägeran av Bed & Breakfast har ställt som krav 
att det installeras dusch i lokalen. Detta har godkänts av hyresvärden och 
förhandlingarna fortsätter. 

11. Rapport från samrådsmöte 
Möte med förbundstyrelen och distriken Stockholm, Södertörn, Roslagen och 
Birka, som alla ingår i det tänkta stordistriket. Samtliga distriken är emot 
ihopslagning. Diskussionen fortsätter. 

12. Övriga ärenden 
a/ Limpan önskar äska pengar från Konstklubben för bygget av lägerförråd på 
Pettersberg. KS ger Kjell Lindberg i uppdrag att kontakta Konstklubben i detta 
ärende. 
b/ Elisabeth uppmanar alla att anmäla sig till DM i 5-kamp som hålls 20-21 april. 
Hon påminner också om den kommande Robinsondagen den 16 maj, hon 
kommer att kontakta båda seniorscoutlagen ang detta också. 

KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 
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____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Anna Johansson 

Ordförande     Sekreterarer 

 

 

___________________________ 

Robin Engström 

Justeringsperson 

 


