
 Datum  

Protokoll 2004-12-05  

 

Protokoll från  
kårstyrelsens sammanträde nr 304 
Datum: 2004-12-05 Tid: kl 18.30 Plats: Rhensgatan 16 

Närvarande: Åsa Jonsson, Anna Johansson, Björn Hagqvist, Martin Svendsen (sekr), 
Peter Gustafsson, Per Johansson, Kjell Lindberg, Karl-Erik Berndtsson, Daniel Torén, 
Anneli Fridell, Lars-Olov Bergstrand (ordf), Vassilios Vassiliadis, Elisabeth Bergstrand, 
Tommy Engström och Henrik Lindén, Miriam Fürth (från punkt sju). 

Föredragningslista 
1 KS öppnande Larsa 

2 Val av justerare  

3 Justering av röstlängden  

4 Fastställande av föredragningslistan  

5 Justering av föregående protokoll  

6 Uthyrningen av lokalen Rhensgatan, info (förmodligen ingen 
uthyrning i sommar) och ev beslut (till följd av detta) 

Thomas 

Rapporter och meddelanden  

a Avdelningsrapporter respektive al 

b Pettersberg 
1. Genomgång av lösningsförslag och kostnad för 
vattenproblemet. 
2. Genomgång av lösningsförslag och kostnad för ett 
permanent lägerförråd. 
3. Rekryteringen av en gårdsfogde, rapport. 

Larsa 

c Lokaler och materiel 
1. Status för ny belysning till salen på Rhensgatan.  
2. Bokningssystem och kodlås på Pettersberg 

 
Limpan 
Larsa 

d Ekonomi + e-kursbidrag Limpan/Lillen 

e Kårläger 05: uppföljning av planering respektive al 

7 

f Rapport från FST Delegater i KS 

7,5 Diskussion om distriktstämmor på Vässarö Limpan 

8 Redovisning av tidigare juniorscoutläger Agga eller 
Gabriella 

 
(Utg 1)



9 Uppföljning av tidigare beslut Björn 

10 Julavslutningen: Genomgång av program. Björn 

11 Seniorscouternas jubileumsfest: fastställande av budget och 
finansiering enligt ssc-grenens förslag. 

Micke 
Rickard 
Danne 

12 Kompletterande val  

13 Övriga ärenden  

 a Planeringshelgen i januari Martin 

 b Närvaro mm. Larsa 

 c Information från Björne  

 d Information från Limpan angående julvaka ock julotta  

14 KS avslutas Larsa 

 

  



 

1 KS öppnande 
Larsa öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2 Val av justerare 
Anna valdes till justerare 

3 Justering av röstlängden 
Röstlängden justeras vid behov. 

4 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes i enlighet med den ovan redovisade. 

5 Justering av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes med en förändring. Johanna Augustesen närvarade 
inte på sammanträdet. 

6 Uthyrningen av lokalen Rhensgatan, info (förmodligen ingen uthyrning i sommar) 
och ev beslut (till följd av detta) 
Thomas närvarade dessvärre inte så vi saknar info. Martin kunde emellertid berätta att 
det är osäkert om det blir någon uthyrning nästa sommar eftersom det kanske inte blir 
någon Bed & Breakfast. Vår hyresgäst väntar tillökning i familjen och är osäker på om 
hon kommer att mäkta med. Thomas kommer att fortsatta hålla kontakt. 

7 Rapporter och meddelanden 

 a Avdelningsrapporter 
Snabbfötterna: Vi är ca 25 stycken på varje möte, med 25-27 inskrivna medlemmar, 
berättar Anna. Två av medlemmarna har börjat på Skogsmännen. Det är en livfull och 
kul avdelning, säger Anna med ett stort leende. Vi har arbetat med chiffer och sjukvård, 
mycket inomhus nu alltså. Vi hade en lördagsvandring den 4 december, med nio 
deltagare. Anna berättar att pandamärket nu är i fokus. 
Rovfåglarna: Peter berättar att de just nu är 8-9 scouter på papperet, 7-8 på mötena. 
De var med på Skrov just, ett mysigt arrangemang, säger Peter med mysig darr på 
rösten. På Skrov deltog 13 scouter från Skogsmännen och 4 från Rovfåglarna. 
Samtidigt berättar han att ledarteamen på både Rovfåglarna och Skogsmännen känner 
sig trötta och slitna.  
Skogsmännen: Genom Peter hälsar Johan att verksamhet pågar. Enligt plan.  
Skandal: Vi hade vinerövernattning förra helgen, berättar Henke. Den var kul och 
lyckad. Just nu planerar vi för en skidresa till Bydalen. På mötena är det hög närvaro, 
förtäljer Henke.   
Mowgli: Vi har bara pojkar på vår avdelning, 10-11 stycken, berättar Tiger. Men det 
går bra säger hon samtidigt entusiastiskt. Vi har kul i ledargänget och Henrik är 
fortfarande med. 
Stingarna: Vi är två tappra ledare, berättar Vasse, med ytterligare två stycken 
hängaraonds. Just nu är det 6 grabbar på avdelningen. Vi har kul, det är bra grabbar. 
Nu satsar vi på hemhjälpsmärket, där vi fått inspiration från Waingunga. Idag var vi och 
simmade för att kunna avlägga badmärket, två av grabbarna var med. Vi planerar ett 
pulkamöte och korvgrillning vid Mälarhöjdsbadet. 
Utbrytarna: Vi samarbetar med AF:s seniorlag, berättar Elli. Konstellationen kallar vi 
för Saltbrytarna. Vi ska inte officiellt slå samman lagen men vi gör saker ihop och vi 
planerar det vi ska göra tillsammans. I början av januari ska vi ha en övernattning, och i 
sommar planerar vi in cykeltur på Gotland.  
Waingunga: Vi har fått tre nya medlemmar så nu är vi ungefär 20 stycken , säger PJ. 
Varav sju flickor – vi är en grabbkår, verkar det som, reflekterar han. Vi har kul, säger 
PJ en smula lakoniskt, och berättar vidare att miniorscouterna önskat sig fotboll på ett 
möte. De vill gärna efterkomma sådana önskemål men skapade då ett fotbollsmöte 



som var scoutmässigt. Avdelningen har varit i Hagaparken tillsamman med föräldrarna.  
Gnagarna: men alla avdelningar är inte grabbtunga. Vi på Gnagarna har ungefär 
häften av varje kön med, säger Åsa på sitt vanliga sätt med ett återhållet leende som 
knappast döljer stoltheten. Vi är 21 stycken på avdelningen, två nya. En scout har 
slutat. På måndag ska vi ha en tomteorg, berättar Åsa. 
Laget: Danne berättar att de har haft lite problem med närvaron, framför allt när de har 
möten i Bredäng. Som alla lag byter de ju lokal efter ett schema och det tycks som om 
tjejerna från Stan inte vill åka till Bredäng. Synd! På Vinerövernattningen var det två 
som deltog från Laget. Just nu arbetar vi med en sölja. Någon gång i januari eller 
februari planerar vi en övernattning. Invigning av seniorscouterna är också aktuellt. Vi 
var med i JOTA, radioscouting. En scout och radioamatör lotsade oss. 

 b Pettersberg 
1. Genomgång av lösningsförslag och kostnad för vattenproblemet. 
Limpan och Larsa ansvarar för att ta reda på varför vattnet tar slut ibland. 
2. Genomgång av lösningsförslag och kostnad för ett permanent lägerförråd. 
Larsa väntar på offert från två olika personer som kan hjälpa till med grundarbete och 
kanske vidare arbete också.  
3. Rekryteringen av en gårdsfogde, rapport. 
Inget att rapportera dessvärre. Kontakterna från i höstas har inte givit kortsiktigt 
resultat. Det fördes en diskussion kring uppdraget. I huvudsak två olika åsikter kom 
fram, dels att vi borde precisera exakt vad en gårdsfogde förväntas göra, dels att det 
måste vara gårdsfogdens eget intresse, engagemang och initiativ som styr. 

 c Lokaler och materiel 
1. Status för ny belysning till salen på Rhensgatan.  
Limpan lovade att ta tag i detta efter nyår, han kan då göra inköpen, en budbil bör ha 
en adress att lämna materialet på. PJ erbjöd generöst Tegnérgatan 34 som 
leveransadress. Därifrån kan vi transportera materialet till lokalen. 
2. Bokningssystem och kodlås på Pettersberg 
Vi behöver ta fram et Webbaserat bokningssystem. Björne påpekar att det redan finns 
ett, han erbjöd sig att göra det tydligare på vår webbplats.  
Micke vill att vi sätter in kodlås på Petters för att minska nyckelhanteringen. Idéer som 
kom fram var kodbox, kodlås, dolt ställe att hänga nyckeln på, en bensinmack kan ta 
hand om nyckeln där hyresgäster kan hämta den, Terese pappa kan ha en nyckel. 
Larsa informerade om att vi har 10-15 externa uthyrningar per år med ungefär 10 olika 
hyresgäster. Larsa åtog sig vänligt att lösa problemet.  

 d Ekonomi + e-kursbidrag 
under januari kommer det att ske en överföring av uppdraget mellan Limpan och Lillen.  
angående deltagare på E-kursen så beslöt KS att medge bidrag till GVB:s deltagare 
med 400 kronor. Det skulle sammanlagt bli ca 12 x 400 = 4.800. Kursledningen söker 
som vanligt kursbidrag. 

 e Kårläger 05: uppföljning av planering 
Minior ska diskutera det på planeringshelgen 
Junior planerar läger på Vässarö i augusti 
Patrullscout har intet nytt att berätta – vi väntar med spänning 
Seniorscout planerar olika aktiviteter i de olika lagen. Laget har en idé om att åka till 
Hälsingland, skandal om att åka utomlands, Utbrytarna alltså att cykla på Gotland. 

 f Rapport från FST 
Tre personer från kåren var där, Johanna, Elli och Mirre. De kunde berätta att 
dräktsfrågan ska utredas, en ny valberedning , annan än den som den förra hade 
föreslagit, blev antagen. 



7,5 Diskussion om distriktsstämmor på Vässarö 
Limpan inleder med att redogöra för sin uppfattning. Andra åsikter ventileras. Efter kort 
diskussion bestämde KS att debatten förs bäst i Webbforum. Limpan lovade att skriva 
ett inledande inlägg. 

8 Redovisning av tidigare juniorscoutläger 
Agga var ej närvarande – vi väntar med spänning. 

9 Uppföljning av tidigare beslut 
Björne berättar att märken är beställda, frågan uppkom om knivbevismärken. Björne 
har koll. 

10 Julavslutningen: Genomgång av program. Björn 
Bästa patrull ska komma fram och få sina utmärkelser ”officiellt”. 

11 Seniorscouternas jubileumsfest: fastställande av budget och finansiering enligt  
ssc-grenens förslag. 
Seniorledarna återkommer nästa gång 

12 Kompletterande val 
Inga val denna gång. 

13 Övriga ärenden 

 a Planeringshelgen I januari 
Skandal ansvara för program och inbjudan, AU ansvara för mat. 

 b Närvaro m.m. 
Det är viktigt att komma in med papper, vädjar Larsa, om man har frågor för man gärna 
ställa dem på mejl larsa@gvb.nu. När det gäller Sensus ställd frågorna lämpligast till 
Moberg på moberg@gvb.nu.  

 c Info från Björne 
Vår server är nere. Björne frågar om vi ska göra något åt vår hårdvara, eftersom den är 
hårt ansträngd. KS beslöt att fundera över jul och återkomma till frågan på nästa KS.  

 d Info från Limpan angående Julvaka och julotta. 

14 KS avslutas 
Traditionellt avslutades KS med att ljuset släcktes och vi viskade kårens fina rop. 

 

mailto:moberg@gvb.nu


Bilaga. 

Program Julfest 2004 
Datum: 2004-12-12 söndag 

Plats: Hägerstensgården, Hägersten 

Tid Moment Ansvarig 

14.00 Samling Hägerstensåsens T-bana 

Kårrop 

Spår, tipspromenad 

Jsc-grenen 

14.45 Julstaffetter Psc-grenen 

15.30 Luciatåg 15 min Msc 

 Choklad, vispgrädde, lussebullar, dukning Ssc lag A 

 Julspex, GVB 80 år 15 min Ssc lag B 

16.30 Jultal och andra kloka ord 

Julpsalm 

Jerry 

JanE 

16.50 Prisutdelning 

Märkesutdelning 

Utnämningar 

Kårrop 

Scoutsången 

AU 

 

 

 

JanE 

17.30 Avdelningstid  

18.00 Slut  

18.10 Städning, alla städar ”sitt” och övriga hjälper till där 
det behövs 

AU 

18.30 Efterglöd för led, ass, ssc Ssc lag C 

 

Övrigt Ansvarig 

Inbjudningar ksek 

Pynta lokal AU + frivilliga 

 

 

 

 


