
1 

Sida 1 av 2 

 

Kårstyrelsens sammanträde nr 331 
Datum: 2007-06-07 Tid: 18.30 Plats: Bredäng 

Närvanande: Peter Gustafsson, Lars-Olov Bergstrand (Larsa), Karl-Erik Berndtsson 
(Lillen), Anna Johansson, Daniel Torén, Robin Engström, Robert Jonsson, Kjell 
Lindberg (Limpan), Elisabeth Bergstrand (Elli), Simon Ström, Johan Norelind 

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Simon Ström valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan faställdes enligt kallelsen. 

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

6. Genomgång av föregående protokoll 
Vi gick igenom föregående protokoll. 

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter: Alla avdelningar deltog på kåravslutningen på 
Pettersberg. I övrigt har seniorscoutlaget Wiglaf jobbat med att hyra ut bord och 
sälja fika på Bredängsdagen. Båda seniorscoutlagen och patrullscouterna 
kommer att jobba på Stockholm Maraton.  
b. Pettersberg: Pliiiggis rapporterade att vi fått klagomål från en bonde efter att 
någon avdelning eldat trots eldförbud. Viktigt att ta reda på innan man åker på 
helgaktiviteter om eldning är tillåtet. Gårdsfogdarna berättade att det är en 
sommaruthyrning bokat på Petters samt att det finns planer att flytta 
lägermaterial under juni.  
c. Lokaler och material: Inget att rapportera. 

8. Kåravslutning: Avslutningen hölls på Pettersberg. Alla avdelningar deltog och 
totalt kom cirka hundra personer, inklusive övriga ledare och föräldrar. 
Patrullscout hade en hajk ut till Petters som började redan på fredagen. Junior- 
och seniorscout övernattade och började helgen på lördagen. Miniorscouterna 
kom söndag morgon. Vi hade fint väder för alla tävlingar och spår. 

9. Läger: Lägerbudget för Gnagarna, Absolut och patrullscout som åker till 
Jiingijambori ännu inte klar. De beräknar att bli ca 50 scouter + ledare. 
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10. Valberedningens arbete: Tommy Engström valdes in i valberedningen. De 
planerar att intensifiera arbetet. 

11. Närvarorapport & terminsprogram: Anna påminde om att alla avdelningar 
snarast måste rapportera in närvaro. Det fanns önskemål om att få närvarokort 
utmejlat och Anna lovade att snarast ordna det. 

12. Terminsavgifter: Avdelningarna fick meddelande om scouter med obetalda 
avgifter och fick i uppgift att försöka driva in dessa.  

13. Verksamhetsplan. KS diskuterade detta men ingen plan faställdes. 

14. Ekonomiskt resultat: Lillen presenterade ett preliminärt resultat som visade på 
en mindre förlust.  

15. Budget: Lillen presenterade ett förslag som KS diskuterade runt. Vi pratade 
bland annat om att höja första terminsavgiften för ny scout från de idag 50 
kronorna till istället 100 kronor. Vi diskuterade också vikten av att bli fler 
scouter. Inget beslut togs om den kommande budgeten utan vi beslutade att ha 
ett extra KS i augusti då vi haft mer tid att gå igenom siffrorna och lägga en 
budget. 

16. Extra KS. KS beslutade att hålla ett extra KS onsdag den 8 augusti kl 18.30 i 
Bredängslokalen. 

17. Övriga ärenden: Inga övriga ärenden. 

18. KS avslutas: Peter avslutade mötet. 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Anna Johansson 

Ordförande     Sekreterare 

 

___________________________ 

Simon Ström 

Justeringsperson 

 

 


