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Protokoll  2008-05-04 

 

Kårstyrelsens sammanträde nr 341 
Datum: 2008-05-04 Tid: 18:30 Plats: Bredängslokalen 
Närvarande: Peter Gustafsson, Daniel Torén, Anna Johansson, Robin Engström, Tommy 
Engström, Fredrik Jonsson, Konstantin von Josefsson (gick vid punkt 8a), Kjell Lindberg, 
Simon Ström. 
 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Daniel valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Vi lade till punkt 7f Valborg och punkt 11a. 

5. Genomgång av föregående protokoll (KS 340) 
Punkt 7a: VII. Behövde omformulering. 

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

7. a. Avdelningsrapporter: 
I. Avdelning: Rovfåglarna 
Antal medlemmar just nu:  9 
Antal som börjat sen senaste KS: 1? 
Antal som slutat sen senaste KS: 
Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten i vanlig ordning där vi har försökt 
att göra lite mer tänk själv aktiviteter. 
Under mötarna så har vi även tränat inför scouternas dag och vi har haft en 
övernattning med SKM där vi har tärnat inför detta arrangemang. På tävlingen 
gick det ganska bra för mina scouter eftersom att kungsörnen bara var två på 
den första kontrollen så slog vi i hopp patrullerna till en större. Sedan 
kom visserligen en tredje medlem till kungsörnen. Det har även varit DM i 
scoutfemkamp som alla tredjeåringar på ROVF var med på. 
Vi var även med och fixade valborg där större delen av avdelningen var med 
och där kom en ny gammal scout som var intresserad av att börja igen. 
Kommer hända fram till nästa KS: Till nästa KS kommer vi ha två hajker en 
vandrarnas hajk och en cykel hajk som jag och några SKM ledare rekade nu i 
helgen vi kommer att starta i Nynäshamn eller Ösmo och ta oss upp till 
Petters och göra en lov upp mot Västerhaninge för att sedan cykla ner till 
en kamping vid vattnet. 
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I övrigt kommer vi ha möten som vanligt och vi har även bjudit in AU:t till 
ett av dessa. 
 
II. Avdelning: Skogsmännen 
Antal medlemmar just nu:  20 
Antal som börjat sen senaste KS: 2 
Antal som slutat sen senaste KS: 
Hänt sen senaste KS: Vi har haft avdelningsmöten där vi har tränat inför 
älghornet. Patrullerna har även haft ett patrullmöte som var mindre planerat. 
Avdelningen har varit på Pettersberg tillsammans med Rovfåglarna på en 
tränningsövernattning. 
Vi har deltagit i älghornet och kom på en tredjeplats, vilket även Bengt kom 
på i avdelningsledartävlan. 
En av tredjeåringarna har även tävlat i DM i scout femkamp, vilket även två 
ledare har gjort. 
Nytt för i år är att Skogsmännen även deltar på Valborgsfirandet i bredäng. 
Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha vandrarnas och en 
cykelhajk, som troligtvis kommer att gå från Nynäshamn till Pettersberg 
eller Tumba. 
Övrigt: Vi behöver ha bättre framförhållning och kommunicera mer med 
föräldrarna. 
  

III. Snabbfötterna:  
Antal medlemmar just nu:  25 
Antal som börjat sen senaste KS: 1 
Antal som slutat sen senaste KS: 0 
Hänt sen senaste KS: Möten med sytfte att öva inför Björnklon. Deltagande i 
Björnklon 26/4 med goda resultat (alla patruller bland de 21 bästa). 
Andraårshajk runt Källtorpssjön i Hellasgården direkt efter björnklon med 8 
positiva scouter + 2 ledare. Tårtmöte för att fira Björnklon. 
Kommer hända fram till nästa KS: Bromöte. Stadsorientering. Surrningsmöte. 
Sista mötet. Kåravslutning. 
 

IV. Gnagarna: 
Antal medlemmar just nu: 25 
Antal som börjat sen senaste KS: 1 
Antal som slutat sen senaste KS: 0 
Hänt sen senaste KS: Möten med syfte att öva inför Björnklon. Deltagande i 
Björnklon 26/4 med goda resultat (alla patruller bland de 21 bästa). 
Andraårshajk runt Källtorpssjön i Hellasgården direkt efter björnklon med 8 
positiva scouter + 2 ledare. Tårtmöte för att fira Björnklon. 
Kommer hända fram till nästa KS: Bromöte. Stadsorientering. Surrningsmöte. Sista 
mötet. Kåravslutning.  
 
V. Stingarna: Av de 18 scouter som finns i avdelningen var 11 stycken med på 
myrstigen. Avdelningen har haft vanliga möten, inne och ute. De kommer att ha 
övernattning till helgen med Waingunga och Insekterna. 
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VI. Waingunga: De är och har varit 23 scouter, inte 27. 18 av dessa var med på 
myrstigen. Waingunga kommer att ha övernattning i helgen (med Stingarna och 
Insekterna) 
 
Vll. Absolut: De har inte haft någon som slutat eller börjat. Absolut har klättrat och 
spelat brännboll. Närvaron har varit ”si och så”. De kommer att utföra mycket i maj; 
bland annat toalettmålning, lådan (eventuellt), sängförflyttning och jobba på 
Stockholm Marathon. 
 
b. Lokaler och material: 
 Det går inte att lyssna av telefonsvararen i Bredängslokalen, om man ringer till den 
så fungerar det att lyssna av den  
   I lokalen på Rehnsgatan börjar Lodge32 (uthyrningen i sommar) den 30 maj, Peter 
tipsar om att det är bra att plocka ut material från lokalen innan den fredagen. Ett av 
handfaten läcker. 
 
c. Ekonomi: Vi fick se på budgetutfall för 2007/2008. Vi fick även se 
avdelningssaldona och den 20 maj är slutdatum för inlämning av kvitton till kassören. 
 
d. Pettersberg: Limpan och Larsa har hittat containrar de funderar på att köpa. Dessa 
kostar 27 000 kr styck inklusive moms och utkörning. KS beslutade att Limpan och 
Larsa får mandat att installera 4 väggfasta lampor och en lampa vid köket på ungefär 
15 watt styck på torpet. Limpan berättade att gårdsfogden ville tipsa om att det var 
viktigt att stänga fönstren när man ska åka hem från Petters.  
 
e. AU informerar: Det informerades om Sensus-pappren. Stryk de som slutat och lägg 
till dem som börjat. Kopiera om ni har haft fler än 20 möten. Vi får grilla korv på 
Jakobsbergsgård på midsommar, om det är någon som kan. Bredängsdagen 
kommer vara den 30-31 maj, senior kan inte hålla i scouternas medverkan för att de 
jobbar på Marathon den tiden. 
 
f. Valborg: Mycket av det som köptes in såldes och närvaron var högre än förra året 
bland ledare och scouter. Det tjänades in ungefär 4500 kronor.  

8. Läger 2008 
a. Allmänt: I Senior har alla betalt för lägret på Gotland. 13 scouter inklusive ledare 
åker med. Deras budget sköter de själva och därför stryks 8d. (Budget för senior). 
Ledarna för juniorscout har haft ett möte om Tiveden och det kommer även att vara 
möte på onsdag för patrull och junior tillsammans. Vi beslutade lägerchefer: 
Lägerchef för Tiveden: Robin. Lägerchef för patrull: Simon. Lägerchef för junior: Erik 
Levander. Lägerchef för minior: Limpan. Lägerchef för Senior: Konstantin. 
 
b. Budget för Vässarö: Styrelsen godkände budgeten. 
 
c. Budget för Tiveden: Ingen budget fanns att tillgå. 
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9. Valberedning: Har haft ett möte där de bestämt att först ringa runt till personer som 
idag står på olika poster. 

10.  Våravslutning: Kommer att hållas i Bredäng mellan 18:30-20:00. Ledarna kommer att 
ha sin egen tävling ”Golden Tray” därefter 
 

11. KS avslutas 

 

 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson   Tommy Engström 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Daniel Torén 

Justeringsperson  


