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Kårstyrelsens sammanträde nr 349
Datum: 2009-02-01 Tid: 18.30 Plats: Bredängslokalen

Närvarande:

Peter Gustafsson, Daniel Torén, Anna Johansson, Kjell Lindberg, Fredrik Jonsson, 
Simon Ström, Konstantin von Josefsson, Lars-Olov Bergstrand, Daniel Vanderwert-
Gebert, Elisabeth Bergstrand

1. KS öppnande
Peter öppnar mötet. I och med att kårsekreteraren ej är närvarande väljs Anna 
till mötets sekreterare.

2. Val av justeringsperson
Fredrik väljs till justeringsperson

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

4. Fastställande av föredragningslistan
Simon anmäler en övrig punkt.

5. Genomgång av protokoll 347 och 348
Inga synpunkter.

6. Kompletterande val

Mikael Wettercrantz väljs till vAl och Edvin Olsson väljs till assistent, båda på 
Skogsmännen. Nathalie Riggot väljs till assistent på Snabbfötterna.

7. Rapporter

a. Avdelningsrapporter

Waingunga
Ingen skriftlig avdelningsrapport har inkommit. Det fungerar bra på 
avdelningen, terminen har fått en bra start med cirka 22 scouter.

Stingarna
Ingen skriftlig avdelningsrapport har inkommit. Det fungerar bra på 
avdelningen, terminen har fått en bra start med cirka 22 scouter.
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Snabbfötterna
Ingen skriftlig avdelningsrapport har inkommit. På papperet har man runt 
10-11 scouter, närvaron per möte är runt 6-8 scouter. Den 13-15 
februari är det avdelningsövernattning i Trollsjöstugan.

Gnagarna
Ingen skriftlig avdelningsrapport har inkommit. Har hittills haft tre möten. 
Har 29 scouter på avdelningen. Har haft julgransplundring, 
skridskoåkning och samarbetsövningar. Kommer att åka på övernattning 
till Ådalen den 13-15 februari. Har en bra närvaro.

Skogsmännen
Har 5-6 nya scouter och har nu på papperet 27 scouter. Har startat en 
terminslång organisationstävling. Har åkt skridskor och haft ett 
städmöte. Kommer att ha en avdelningsövernattning den 13-15 februari 
på Pettersberg. Einar kommer att vara med en del under terminen som 
ledare. Elli är med varannan vecka.

Absolut Gustaf
Ingen skriftlig avdelningsrapport har inkommit. Har haft tre möten, då 
man bland annat gjort en lagflagga. Kommer att ha en övernattning på 
Pettersberg den 6-8 februari som ska vara ”scoutig”. Håller på med 
planering inför sommaren.

b. Lokaler och material
På Rehnsgatan ska sopor nu slängas i sopnedkastet i fastighetens 
trapphus. Därför bestäms det att det stora sopkärlet i ledarrummet 
plockas bort och ersätts av en mindre sophink. Gallret till 
ventilationsutsuget sitter inte fast ordentligt. Fredrik ska ta upp detta 
med lokalfogden. Peter har kontaktat Lodge32 angående uthyrning 
sommaren 2009.
I Bredäng har vardagsgruppen ett klädskåp i hallen, ett köksskåp och 
kylskåpet till sitt förfogande. Helggruppen har slarvat med städningen. 
Peter ska kontakta dem. Svenska Bostäder håller på och undersöker 
ventilationen och brandsäkerhet i lokalen.

c. Pettersberg
Gårdsfogdarna har termograferat Storstugan och konstaterat att det 
finns en ekonomisk vinst att tilläggsisolera innertak och väggar. Man 
tittar också på en lösning med att värma upp huset mer intensivt under 
en kort tid. När det gäller Ledartorpet funderar de på en solcellslösning 
för att lösa vissa fuktproblem.

d. Ekonomi
Inom kort kommer kåren att få utbetalning av statsbidrag gällandes 
2007. I övrigt inget att rapportera.

e. AU informerar
En del av våra grannkårer går en osäker framtid till mötes på grund av 
låga medlemsantal. 
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AU uppmanade samtliga avdelningar att registrera närvaron på gvb.nu/
medlem. 

8. Medlemsavgifter
Förbundets direktfakturering av medlemsavgifter har satt igång och verkar 
fungera bra. Nya medlemmar som ska betala 100 kr kommer inte att få någon 
faktura från förbundet. Dessa hundralappar ska betalas kontant till Al (och sen 
vidare till kårens konto) eller direkt till kårens medlemsavgiftskonto.
Från Pliiiggis rapporteras att det endast återstår att driva in en medlemsavgift 
från höstterminen 2008. KS vill rikta ett stort tack till Pliiiggis för detta 
fenomenala jobb! 

9. Statsbidrag 
Peter berättar att alla avdelningar har fått material och instruktioner för att fylla i 
ansökningar om statsbidrag för 2008. Det är väldigt viktigt att Peter får dessa 
senast 15 februari!

10. Läger 2008

a. Tiveden, Verksamhet
Inget att rapportera

b. Seniorscout, Verksamhet
Inget att rapportera

11. Läger 2009
Ett första lägermöte har hållits. Lägerbrev 1 gick under vecka 4.

12. Terminsprogram
Terminsprogrammet för vårterminen 2009 fastslogs, se bilaga.

13. Scouternas dag 2009
Seniorscout ansvarar för kontrollen på Myrstigen. Niklas Hellberg tillsammans 
med Rikard Björkman och Johan Dagerhamn kör surrningskontrollen på 
Älghornet.

14. Övriga ärenden
Simon och Skogsmännen har inbjudit till paddelhajk för ledare och föräldrar och 
vill att resten av kåren hjälper till att peppa folk att anmäla sig..

15. KS avslutande
Peter avslutar mötet.

__________________________ __________________________

Peter Gustafsson Anna Johansson
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Ordförande Sekreterare

__________________________

Fredrik Jonsson

Justerare
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Terminsprogram VT-2009
Jan 2009
on 07 Skolan börjar (http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/
Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Sprakcentrum/Terminer-och-lov/)
fr–sö 09–11 Planeringshelg på Påta (http://www.gvb.nu/aktuellt/planhelgvt09.pdf)
sö 25 Snåriga Skäggen (för led & ssc), SSD-arr (http://www.snarigaskaggen.se/?page=start)
Feb 2009
sö 01 Kårstyrelsemöte i Bredäng, 18.30 (http://gvb.nu/for_oss/ks/)
fr–sö 06–08 Absolut Gustaf ÖV på Petters
fr–sö 13–15 Skogsmännen övernattning på Petters (http://www.gvb.nu/avdelningar/skm/ovpet090213.pdf)
fr–sö 13–15 Gnagarnas övernattning på Ådalen
(http://www.gvb.nu/avdelningar/gnagarna/ovinbj090213.pdf)
fr–sö 13–15 Snabbfötterna, Avdelningsövernattning i Trollsjöstugan
må–fr 23–27 Sportlov
Mar 2009
sö 01 Kårstyrelsemöte i Bredäng, 18.30 (http://gvb.nu/for_oss/ks/)
fr–sö 06–08 Waingunga ÖV på Petters
fr–sö 13–15 Petterskurs (veta mer om Petters med omgivningar) (http://www.gvb.nu/aktuellt/petterskurs.pdf)
Apr 2009
sö 05 Kårstyrelsemöte i Bredäng, 18.30 (http://gvb.nu/for_oss/ks/)
må–to 06–09 Påsklov
fr–sö 17–19 Arbetsträff (mailto:larsa@gvb.nu)
fr–sö 24–26 Gnagarna-Snabbis ÖV på Petters
to–sö 30–03 Övernattning, Skogsmännen
Maj 2009
sö 03 Kårstyrelsemöte i Bredäng, 18.30 (http://gvb.nu/for_oss/ks/)
fr–sö 08–10 Stingarna-Waingunga ÖV på Petters
sö 10 Scouternas Dag med Myrstigen, Björnklon och Älghornet (SSD-arr)
(http://www.ssf.scout.se/stockholm/aktiviteter/tavlingar/scouternas-dag/)
to–sö 21–24 Paddelhajk för patrullscout, seniorscout, ledare, föräldrar (http://gvb.nu/aktuellt/artikel.html?
id=3324)
fr 22 Lovdag (Kr.h.f.-helgen)
Jun 2009
lö 06 Nationaldagen
sö 07 Kåravslutning
sö 07 Kårstyrelsemöte i Bredäng, 18.30 (http://gvb.nu/for_oss/ks/)
ti 09 Skolan slutar (http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/
Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Sprakcentrum/Terminer-och-lov/)
lö–on 13–17 Miniorscoutläger Vässarö
Jul 2009
fr–sö 24–26 Förläger Ånhammar
må–fr 27–07 Patrullscoutläger Ånhammar
Aug 2009
lö–fr 01–07 Juniorscoutläger Ånhammar
lö–ti 01–04 Miniorscoutläger på Ånhammar
sö 16 Kårstämma
on 19 Skolan börjar (http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/
Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Sprakcentrum/Terminer-och-lov/)
fr–sö 21–23 Planeringshelg
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