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Kårstyrelsens sammanträde nr 362 
Datum: 2010-06-06  Tid: 18.30  

Plats: Scoutlokalen i Bredäng 

Närvarande: Peter Gustafsson, Daniel Torén, Simon Ström, Konstantin von Josefsson, 
Robin Engström, Elin Robertsson, Lars-Olof Sandberg. 

 

1. KS öppnande 
Konstantin öppnar mötet. Peter väljs till mötessekreterare. 

2. Val av justeringsperson 
Daniel väljs till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Röstlängden justeras vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan, anmälan av övriga ärenden 
Simon anmäler ett övrigt ärende. Därefter fastställs föredragningslistan enligt 
kallelsen med Simons tillägg. 

5. Genomgång av protokoll 361 
Protokollen gicks igenom och ett antal språkliga felaktigheter noterades. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val. 

7. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 
 

i. Waingunga 
Har ej inkommit med en skriftlig avdelningsrapport. Har haft 
möten enligt planering. Har haft övernattning på Pettersberg 
tillsammans med Iinsekterna från Trosa och Stingarna.. 
 

ii. Stingarna 
Har ej inkommit med en skriftlig avdelningsrapport. Har haft 
möten enligt planering. Har haft övernattning på Pettersberg 
tillsammans med Waingunga och Insekterna från Trosa. 
 

iii. Gnagarna 
Antal medlemmar just nu:  Lagom  
Antal som börjat sen senaste KS: 0  
Antal som slutat sen senaste KS: 0  

 Datum  

Protokoll 2010-07-28  
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Hänt sen senaste KS: Andraårshajk. Övernattning med Snabbis. 
Juniorskinnet i Gamla stan tillsammans med Snabbis och 
Riddarna från AF.  
Kommer hända fram till nästa KS: Våravslutning och LÄGER!!! 
 

iv. Snabbfötterna 
Antal medlemmar just nu:  18  
Antal som börjat sen senaste KS: 0  
Antal som slutat sen senaste KS: 0  
Hänt sen senaste KS: Har haft möte i vanlig ordning. 
Övernattningen med Ganagarna på Pettersberg.  
Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att vara med på 
avslutning och vi kommer att ha läger i sommar om det inte 
kommer att vara ett KS i sommar. Tyvärr så ser det ut att vara få 
scouter från Snabbfötterna som kan komma på lägret. 
 

v. Skogsmännen 
Antal medlemmar just nu:  36  
Antal som börjat sen senaste KS: 0  
Antal som slutat sen senaste KS:  
Hänt sen senaste KS: Avdelningen Skogsmännen har sen 
senaste KS varit på cykelhajk. Vi var efter några avhopp i sista 
sekunden 17scouter, som åkte ända upp till Wirabruk längs 
Roslagsleden.  
Vi fick hjälp av scoutföräldrar med att låna bil och hjälp från en 
ledare i örnsberg som chaufför. Tre seniorer/utmanare var också 
med på hajken.  
 
Vi har haft möten som vanligt, med bland annat ett 
orienteringsmöte i Liljanskogen och ett möte med inför 
cykelhajken med trafikregler och cykelpraktika. Trots detta och 
tjat från ledarna på att ha testat cyklarna innan kom några med 
cyklar som de inte höll måtet.  
 
På vårt sista möte för terminen kom det en tjej från årkurs 7 från 
Nacka på besök. Hon hade anmält sig via gvb.nu's Bli Scout 
funktion. Hon hade fått ett tips från hennes lärare .  
 
Kommer hända fram till nästa KS: Fram till nästa KS kommer vi 
på Skogsmännen att åka på läger tillsammans med Stigfinnarna 
fårn AF, men först ska våra tredje åringar gå vandrarnas hajk. 
 

vi. Absolut Gustaf 
Har ej inkommit med en skriftlig avdelningsrapport. Tävlat Lådan, 
tre deltagande lag, i Waxholm och i innerstan. Sålt korv och fixat 
med bord på Bredängsdagen. Jobbat på Marathon. Ska åka på 
tågluff i sommar. 
 

vii. Mushjorten 
Har ej inkommit med en skriftlig avdelningsrapport. 
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b. Lokaler och material 
Uthyrningen av Rehnsgatan till vandrarhemsverksamhet är igång och 
flyter på bra. 

c. Pettersberg 
Gårdsfogden, som ej är närvarande under mötet, har meddelat KO att 
han ej är intresserad av att verka som gårdsfogde pga av situationen 
med städningen från kårens egna avdelningar. En diskussion förs på 
mötet där flera avdelningar uppger att de inte medvetet struntar i att 
städa ordentligt. Gårdsfogden har lämnat ett förslag om att han 
besiktigar städningen på plats tillsammans med aktuell avdelning, innan 
avdelningen har lämnat Pettersberg. Detta med start i höst. Mötet tycker 
att det är en god idé. 

d. Ekonomi 
Ingen information. 

e. AU informerar 
Ingen information.  

8. Våravslutning 2010 
Våravslutningen kommer att hållas vid Ugglevikskällan. Peter föreslår att det 
första timmen ska innehålla olika aktiviteter som scouterna själva kan strosa 
runt mellan och att det under andra timmen blir traditionsenligt ceremoni med 
märkes- och prisutdelning. Mötet tycker att det är en bra idé. Avdelningarna 
uppmanas att ta med sig livlinor.  

9. Läger 2009 

a. Vässarö, Verksamhet 
Inget att rapportera 
 

b. Ånhammar, Verksamhet 
Inget att rapportera 

10. Läger 2010 
Simon och Daniel presenterar en budget för .junior- och patrullscoutlägret på 
Brittmäss 2010. Efter ett antal mindre korrigeringar godkänner styrelsen 
budgeten. Se bilaga. 

11. Möte ang Verksamhet och Budget 2010/2011 
Mötet enas om att ha ett möte ang Verksamhetsplan och Budget för kommande 
verksamhetsår den 20 juni.  

12. Rapport från Valberedningen 
Valberedningen i form av Robin rapporterar att de flesta befattningar och 
avdelningar är besatta inför det nya verksamhetsåret. Dock finns det ännu inget 
ledarteam färdigt för Gnagarna vilket inte är bra. Valberedningen arbetar på.  

13. Övriga ärenden 

a. Simon har tre stycken assistenter på sin avdelning som under juni 
kommer att gå ALU. Simon vill att dessa tre personer ska 
ledarutnämnas på Brittmäss-lägret. Mötet konstaterar att det oavsett 
detta måste hållas ett styrelsemöte efter kursen och innan lägret och 
beslut om ledarutnämning kan då fattas på detta möte. 
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b. Styrelsen förtydligar att KST blir den 18 augusti. Samtidigt beslutas att 
inte ha någon planeringshelg utan istället ha en planeringsdag antingen 
den 21 eller 22 augusti. 

14. KS avslutas 
Konstantin avslutar mötet. 
 

 

__________________________   __________________________ 
Konstantin von Josefsson    Peter Gustafsson 
Ordförande     Sekreterare 
 
 
 
__________________________ 
Daniel Torén 
Justerare 
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Budget Brittmäss 2010    

  Antal Dygn Pris/enhet Totalt 

Intäkter     

Deltagaravgifter psc 30  1 900 kr 57 000 kr 

Deltagaravgifter jsc 35  1 300 kr 45 500 kr 

Ledaravgifter, psc 10 12 60 kr 7 200 kr 

Ledaravgifter, jsc 10 7 60 kr 4 200 kr 

Lägerbidrag, psc 32 5 15 kr 2 400 kr 

Lägerbidrag, jsc 40 5 15 kr 3 000 kr 

Summa       119 300 kr 

     

Kostnader     

Förläggning, psc 40 12 45 kr 21 600 kr 

Förläggning, jsc 45 7 45 kr 14 175 kr 

Mat, psc 40 12 50 kr 24 000 kr 

Mat, jsc 45 7 50 kr 15 750 kr 

Lägermärken 100 1 20 kr 2 000 kr 

Lägermaterielfonden 30 12 15 kr 5 400 kr 

Lägermaterielfonden 35 7 15 kr 3 675 kr 

Administration 65 1 4 kr 260 kr 

Förbrukningsmateriel 65 1 50 kr 3 250 kr 

Förläger 20 2 100 kr 4 000 kr 

Bilersättning 400 1 18,5 kr 7 400 kr 

Materialtransport 4 1 500 kr 2 000 kr 

Syskonrabatter, psc 10 1 190 kr 1 900 kr 

Syskonrabatter, jsc 4 1 130 kr 520 kr 

Persontrp, psc 30 1 66 kr 1 980 kr 

Persontrp, jsc 35 1 65 kr 2 275 kr 

Persontrp, hem psc+jsc 75 1 49 kr 3 675 kr 

Sjukvård 1 1 1 000 kr 1 000 kr 

Programmaterial 1 1 2 000 kr 2 000 kr 

Lägertröjor 100 1 25 kr 2 500 kr 

Övrigt 1 1 0 kr 0 kr 

Summa       119 360 kr 

     

Resultat       -60 kr 

 


