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Kårstyrelsens sammanträde nr 336 
Datum: 2007-11-04 Tid: 18:30 Plats: Rehnsgatan 

Närvarande: Peter Gustafsson, Daniel Torén (vid punkt 7), Anna Johansson, Robin 
Engström, Tommy Engström, Fredrik Jonsson, Balder Jonsson (vid punkt 7), Elin 
Robertsson, Konstantin von Josefsson (vid punkt 8) och Elzbieta Wrzalik 
 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Fredrik valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Vid behov justeras röstlängden. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
8.a ströks. Punkt 9 flyttades till 8.f. 

5. Genomgång av protokoll från KS 332 
Finns inget.  

6. Genomgång av följande protokoll (KS 335) 
Balders namn fanns inte med på dem som var närvarande. (vilket sades på 
övriga ärenden). 

7. Kompletterande val 
a. Materialförvaltare: vakant. 
b. BOMB 1: Här ska AU se till att det kommer fram instruktioner för vad som 
ska göras som BOMB 1. 
c.  Avdelningsposter: Inga nya. 

8. a. Avdelningsrapporter: 
I. Snabbfötterna: Har haft övernattning och kommer att ha en till med gnagarna 
den 16-18 november. De har fem scouter med ganska stabil närvaro, sju 
scouter har kommit som mest. En har betalt kåravgiften. 
 
II. Gnagarna: Är 22 scouter som har en bra närvaro. Ledarna har däremot inte 
lika full närvaro som innan, men det funkar. 
 
III. Stingarna: 16 Scouter med hög närvaro. De har mest haft vanliga möten, 
ska ha lite möten ute och deltog även på Höstdagen. 
 
IV. Skogsmännen: Ingen från Skogsmännen var närvarande. 
 
V. Rovfåglarna: De är 8 scouter varav en nygammal scout. (Scouten har börjat 
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och slutat). Rovfåglarna har haft en bra övernattning men med få Scouter i 3-
stugan.  
 
VI. Absolut: Kommer att ha invigningsövernattning den 23-25 november. De nya 
(förstaåringarna) har låg närvaro, men det funkar ändå bra med dessa. De ska 
ha föräldramöte och har inga stora idéer gällande läger. En Seniorscout gick 
assistentkurs och de blickar fram mot Winer och invigningsövernattningen. 
 
b. Lokaler och material: I lokalen på Rehnsgatan har det varit städdag. Tre 
stycken var närvarande.  Peter har ringt ”Bed and breakfast”, de skulle höra av 
sig. Återvinningstunnor borde finnas i lokalen tycker Elin. 
 
c. Ekonomi: Elzbieta vill ha instruktioner för olika saker inom ekonomin. Elzbieta 
kan även fixa rapport om hur mycket de olika avdelningarna hade i 
investeringspengar. Det gjorde hon på detta möte: Waingunga: 2 795,50Kr, 
Stingarna: 4 400Kr, Snabbfötterna: 4 486Kr, Rovfåglarna: 3 677,50Kr, Senior: 
3177,43Kr, Gnagarna: 0Kr. 
    Vi fastställde även att Marathonpengar kan disponeras ut utan kvitton av 
avdelningsledaren. Konstklubben har lagts ned och pengarna därifrån skall i 
förstahand användas till Pettersberg och i andrahand om kåren är i kris. 
Styrelsen beslutade att Peter kunde skriva under ett gåvobrev gällande 
pengarna från konstklubben. 
 
d. Pettersberg: Ansökan till St: Göranstiftelsen har skickats in, där det sökts 
pengar angående torpet. Arbetshelgen är i slutet av november och i början av 
december. 

9. AU informerar: 
Kåren kom på andra plats i livlina på höstdagen. Det har varit Distriktsstämma, 
där beslutades bland annat att det ska fortsättas med verksamhetskonsulter. 
Det fanns även en stark önskan av att verksamhetsberättelsen redovisas från 
patrullnivå. Mikael Wettercrantz blev vald till vice Vässaröansvarig. 

10. Julavslutning 
a. Kårkaplan: Kårkaplanen slutar om han inte får läsa välsignelsen. Det 
diskuterades mycket om välsignelsen skulle vara med, inget beslut fattades, 
men vi kom fram till två förslag: 
Förslag 1: Kårkaplanen finns kvar och vi informerar föräldrar och barn om att 
det kommer att hända och varför. Förslag 2: Kårkaplanen slutar, någon annan 
får läsa julevangeliumet.  
inget beslut fattades 
b. Var ska vi vara?: Au kontrollerar om församlingssalen går att boka. 

11. Läger 
a. Verksamhet miniorscout: Ingen redovisning fanns. 
b. Ekonomi miniorscout: Ingen redovisning fanns. 
c. Verksamhet Jingi: Ingen redovisning fanns. 
e. Verksamhet Skottland: Redovisning fanns men ej tillgängligt. 

12. Läger 2008 
Näsbyparksscoutkår är tveksamma om läger på Ånhammar. Även minior tvekar.  
Till nästa KS ska avdelningarna ha tänkt om hur de vill göra. 

13. Övriga ärenden 
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14. KS avslutas 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Tommy Engström 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Fredrik Jonsson 

Justeringsperson 

 


