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

Kallade: Peter Gustafsson, Daniel Torén, Anna Johansson, Robin Engström, Tommy 
Engström, Fredrik Jonsson, Johan Norenlind, Kjell Lindberg (Limpan), Elin Robertsson, 
Konstantin von Josefsson, Bengt Liljeros, Lars-Olov Bergstrand och Elzbieta Wrzalik 
 

1. KS öppnande 

2. Val av justeringsperson 

3. Justering av röstlängd 

4. Fastställande av föredragningslistan 

5. Genomgång av protokoll från KS 332 

6. Genomgång av följande protokoll (KS 335) 

7. Kompletterande val 
a. Materialförvaltare b. BOMB 1 
c.  Avdelningsposter 

8. a. Rekrytering  b. Avdelningsrapporter 
c. Lokaler och material d. Ekonomi 
e. Pettersberg 

9. AU informerar 

10. Julavslutning 
a. Kårkaplan (se bifogat) b. Var ska vi vara? 

11. Läger 
a. Verksamhet miniorscout b. Ekonomi miniorscout 
c. Verksamhet Jingi e. Verksamhet Skottland 

12. Läger 2008 

13. Övriga ärenden 

14. KS avslutas 
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Angående punkt 10 på KS 336 
Bakgrund 
Under väldigt många år har vår kårkaplan Jerry deltagit på julavslutningen, läst 
julevangeliet och delgett oss alla några mycket tänkvärda ord som har varit starkt 
förknippade med scouttanken.  

 

På julavslutningen 2005 valde Jerry att till deltagarna även ge den kristna välsignelsen. 
AU, som stod för hela julavslutningsarrangemanget, hade inför julavslutningen varit i 
kontakt med Jerry och kommit överens om "det vanliga programmet". AU fann det 
därför anmärkningsvärt med detta nya inslag. 

 

Inför julavslutningen 2006, som AU även det året var arrangör för, blev 
överenskommelsen med Jerry att vi inte skulle ha någon välsignelse. Jerry 
accepterade detta men ville också att kåren inför framtiden skulle fundera på hur man 
ser på den funktion vi kallar kårkaplan. 

 

AU:s förslag 
Vi gör ofta en poäng av att vi är politiskt och religiöst obundna. Detta är fördel eftersom 
vi då inte ger några barn, ungdomar, föräldrar och ledare anledning att välja bort oss av 
sådana skäl. Vi är öppna för alla som delar våra grundläggande mål om att ge barn och 
ungdomar en bra start i livet, våra metoder som patrullsystemet, friluftslivet och lära 
genom att göra och framför allt att vi försöker ha roligt så ofta som möjligt! 
Förändringen av första punkten i scoutlagen är en handling i samma tanke. Samtidigt 
har vi att ta hänsyn till vår historia och de ceremonier som vi räknar som våra 
traditioner. 

 

AU föreslår därför att styrelsen ställer sig bakom en formulering om att kåren gärna ser 
att vår kårkaplan medverkar på julavslutningen, läser julevangeliet och säger några väl 
valda ord. Allt detta utan den kristna välsignelsen uttalas. 

 

 


