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Protokoll  2008-04-06 

 

Kårstyrelsens sammanträde nr 340 
Datum: 2008-04-06 Tid: 18:30 Plats: Bredängslokalen 
Närvarande: Peter Gustafsson, Daniel Torén (kom vid punkt 7a), Anna Johansson, Robin 
Engström, Tommy Engström, Fredrik Jonsson, Konstantin von Josefsson, Kjell Lindberg, 
Simon Ström, Elzbieta Wrzalik och Elin Robertsson (kom vid punkt 6c). 
 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Simon valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Simon och Robin ville ta upp varsin punkt under övriga ärenden. 

5. Genomgång av föregående protokoll (KS 339) 
Signaturplats för ordförande, sekreterare och justerare saknades. 

6. Kompletterande val 
a. Materialförvaltare: vakant. 
b. BOMB 1: vakant 
c.  Avdelningsposter: Inga nya. 

7. a. Avdelningsrapporter: 
I. Snabbfötterna:  
Antal medlemmar just nu: 3 
Antal som börjat sen senaste KS: 0 
Antal som slutat sen senaste KS: 0 
Hänt sen senaste KS: Möten, lov, övernattning med Sätra i III-stugan 
Kommer hända fram till nästa KS: vanliga möten 
Övrigt: Senaste mötet blev inställt för att vi bara hade en scout 18:40 
 
II. Rovfåglarna: 
Antal medlemmar just nu: 9 
Antal som börjat sen senaste KS: 0 
Antal som slutat sen senaste KS: 0 
Hänt sen senaste KS: Har haft avdelningsmöte i vanlig ordning och ett möte med 
skogsmännen i liljeholmen 
Kommer hända fram till nästa KS: Kommer att ha vanliga avdelningsmöten. Vi tycker 
inte riktigt att vi har tränat klart med skogsmännen så vi kommer att egna en 
övernattning med dem för att träna mera. Kommer att delta med två patruller på 
scouternas dag och även göra lite aktiviteter på valborg. 
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III. Gnagarna:  
Antal medlemmar just nu:  24 
Antal som börjat sen senaste KS: 0 
Antal som slutat sen senaste KS: 0 
Hänt sen senaste KS: Vanliga möten med woodcrafttema, påsktema och miljötema 
samt ett efterlängtat påsklov. Övernattning på Petters nu i helgen med fokus på att 
träna inför Björnklon. 
Kommer hända fram till nästa KS: Träning inför Björnklon samt deltagande i 
Scouternas Dag och därefter andraårshajk någonstans i Stockholmsområdet. 
Övrigt: God närvaro på övernattningen, 20 av 24 scouter. 
 
IV. Stingarna: Sedan föregående KS har en scout slutat och de kan tappa en till. De 
är 18 just nu och har haft vanliga möten förutom det senaste. Då var det piratmöte, 
som seniorerna höll i. De kommer att träna till och delta i tävlingen Myrstigen. 
 
V. Waingunga: Är 27 personer, sällan under 22 på mötena. De har förlorat två 
förstaåringar som tyckte att tiden de slutade var för sent. Peter har besökt 
avdelningen och tycker att det var väldigt lugnt.  
 
VI. Skogsmännen: Har haft vanliga möten, förutom ett möte i Liljeholmen med 
Rovfåglarna. De skulle ha haft en övernattning med patrullen Älgen men den ställdes 
in. De kommer att medverka på valborg och Älghornet. Ledarna är fortfarande 
många, men få på mötena. 
 
Vll. Absolut: Har haft ett möte där de bland annat tittade på vilka som var kvar. De har 
ordnat ett miniormöte och de kommer att ha ett klättringsmöte. 
 
b. Lokaler och material: 
Det har kommit nyinköpta bollar till stan. Papper av olika format finns i gamla 
lägerförrådet eller Programförrådet som det kallas nu. Konstantin tycker att arkivet 
ska renoveras. Avtal har tecknats med Lodge 32 om att de hyr lokalen på 
Rehnsgatan den 1 juli till den 31 augusti. Gvb tjänar ungefär 50 000kr på detta. 34 
sängar har köpts in för 8 000kr. Det föreslås att nya madrasser ska köpas in för dessa 
sängar, men också för sängarna på Pettersberg. För att Lodge 32 ska kunna bedriva 
sin verksamhet behöver kodlåset fungera och brandlarm anslutas. Toalettväggarna 
ska målas om och golvet ska eventuellt rustas upp.  
   I Bredängslokalen har telefonen bytts ut. Elin berättar att den ena toalettdörren i 
Bredängslokalen är svår att stänga.  
 
c. Ekonomi: Vi fick se på budgetutfall för 2007/2008. Det konstaterades att det rings 
mycket från Bredängslokalen. Elzbieta ska se om vi fått något grundbidrag för 
perioden 2007/2008. Det har kommit in 75 223kr från scouternas medlemsavgifter. 
Posten har budgeterats till 116 000kr och Peter ska mejla en lista över hur mycket 
scouterna betalat. Alla ledares medlemsavgifter har betalats. 
 
d. Pettersberg: Ett element i tvättrummet trillade ned när gnagarna var på 
övernattning. Limpan uppmanar alla att dra ut kontakter då elementen ligger på 
golvet.  
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e. AU informerar: Plusgirokontot för stugavgifter tas bort. Stugavgifterna betalas in på 
terminsavgiftskontot. Runt den 20 maj kommer Robinssondagen att hållas. 10 April är 
nästa dag för planering av dagen. För att söka bidrag av Sensus krävs personnum-
mer (10 siffror). 
 

8. Läger 2008 
För Tivedenlägret var det viktigt att anmälningslapparna skulle komma ut. 
Transporterna till Tiveden verkade vara lugnt. Absoluts läger till Gotland har senaste 
anmälningsdatum 16 april och Boomerang fixar scouterna själva. 
 

9. a. Simons punkt: Han ville påminna om DM i femkamp och att ALU-anmälan är 
senast den 21 april 
 
b. Valborg (Robins punkt): Robin kommer att kontakta de ansvariga för de olika 
delarna. Peter har bokat valborgsplatsen. 
 

10. KS avslutas 

 
 
____________________________  __________________________ 
Peter Gustafsson   Tommy Engström 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
___________________________ 
Simon Ström 
Justeringsperson  


