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Kårstyrelsens sammanträde nr 329 
Datum: 2007-04-01 Tid: 18.30 Plats: Bredäng 

Närvarande: Peter Gustafsson, Anna Johansson, Robert Jonsson, Kjell Lindberg Karl-
Erik Berndtsson (Lilllen) Kontantin von Josefsson, Kjell Lindberg (Limpan), Elisabeth 
Bergstrand (Elli), Helena Källén 

 

 

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.med tilläggen 9 a/ Elli & Helena, 9 b/ Lillen 

5. Kompletterande val: 
a. BOMB 1: Fortsatt vakant, b. Materialförvaltare: Fortsatt vakant     

6. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Rovfåglarna: Har 9 scouter. Har haft vanliga avdelningsmöten samt ett 
patrullmöte med mycket hög närvaro. Patrullerna har också under mars haft  
patrullövernattningar. Tornfalken på Påta och Havsörnen på Petters torp. 
Fram tills nästa KS kommer avdelningen ha en träningsövernattning och ett 
gemensamt avdelningsmöte i Liljeholmen tillsammans med Skogsmännen. 
II. Wiglaf: Scouterna har utan scoutledare genomfört ett möte för minior med 
bravur. Planeringen inför sommaren har fortgått och ett flertal bidrag och 
stipendier har sökts genom en stark insats av Agga. Kommer att ha en 
övernattning i slutet av april. 
III. Waingunga. Har haft vanliga möten med bra närvoro. Kommer i april ha en 
övernattning tillsammans med Stingarna och Trosa scoutkår på Petters. 
IV. Stingarna. Har haft vanliga möten. 1 ny scout har börjat. Kommer ha en 
övernattning med Waingunga i april. V. Snabbfötterna. Har kul på mötena. Åker 
på övernattning tillsammans med Gnagarna på Petters efter påsk. 
 b. Pettersberg Madrasserna på Petters är i dåligt skick. Fogdarna önskar att få 
byta ut dessa så småningom. Uppskattas kosta ca 20 000kr. Priser kollas upp 
och fogdarna återkommer till KS med mer exakt prisförslag. Ytterligare 
kompletteringar av köksutrustning till Petters har köpts samt en ny motorsåg till 
lägermaterialet. De påminner också om vikten att städa ordentligt på Petters 
när man varit där! 
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c. Lokaler och material: Lokalfogdarna underhåller lokalerna löpande. 
d. Ekonomi: Kassören rapprterar att vi ligger något över budgett men ännu 
ganska hyfsat 

7. Bead & breakfast: Förhandlingarna med nya ägaren av Bead & Breakfast har 
avbrutits för tecknande av nytt kontrakt för 2007. Den nya ägaren har tackat nej 
till att hyra lokalen på Rhensgatan i sommar och hänsvisar till att där inte finns 
en dusch. Han är öppen för en ny förhandling inför sommaren 2008 om en 
dusch då är installerad. KS beslutade att ta upp frågan igen efter sommaren 
och se hur vi ska gå vidare med detta. 

8. Nya scoutskjortan: Det är nu beslutat om en ny scoutdräkt och ny färg på 
scoutskjortan. Den nya färgen är mörkblå. Den finns redan för försäljning. 
Limpan föreslår att GVB ska fasa ut den gamla skjortan och tillsvidare behålla 
den befintliga halsduken. 

9. Övriga ärenden 
a/ Elli och Helena ansöker om bidrag från kåren för ExplorerBelt 2007. KS 
beslutade att bevilja 2 250 kr vardera i bidrag till kursavgiften. Det motsvarar 
25%. 
b/ Lillen informerar att lokalen i Bredäng har fått en reviderad adress. Den nya 
adressen är Bredängsvägen 234A och gäller från den 16 april. 

10. KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 
 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Anna Johansson 

Ordförande     Sekreterarer 

 

 

___________________________ 

Robert Jonsson 

Justeringsperson 

 


