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Kårstyrelsens sammanträde nr 372 
Datum: 2010-05-01  Tid: 18.30  

Plats: Rehnsgatan 

Närvarande: Robin Engström, Peter Gustafsson, Lars-Olof Sandberg (Pliiiggis), Kjell 
Lindberg (Limpan), Carl Hamberg, Konstantin Josefsson. 

 

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

2. Val av justeringsperson 
Pliiiggis väljs till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Röstlängden justeras vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Ett antal övriga ärenden anmäls och där efter fastställs föredragningslistan 
enligt förslag. 

5. Genomgång av protokoll 371 
Inget protokoll finns tillgängligt. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val görs. 

7. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 
 
Stingarna 

Antal medlemmar just nu:  13 
Antal som börjat sen senaste KS: 
Antal som slutat sen senaste KS: 
Hänt sen senaste KS: Verksamhet som vanligt. 
Haft ett möte där vi grillade marschmallows uppe på berget. 
Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatt verksamhet. Övernattning på 
Petters med Waingunga, delta i Scouternas dag. 
Övrigt: 
 
Waingunga 
Har ej skickat in någon avdelningsrapport. Rapporterar muntligt att 
verksamheten flyter på enligt plan, dock med fladdrig närvaro. 
 
Snabbfötterna 

Har ej skickat in någon avdelningsrapport. Rapporterar muntligt att 

   

Protokoll   
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verksamheten flyter på enligt plan. 
 
Gnagarna 

Antal medlemmar just nu:  33 
Antal som börjat sen senaste KS: 0 
Antal som slutat sen senaste KS: 0 
Hänt sen senaste KS: 4 april Vi Surrar - utemöte 5:27 
8-10 april ÖV Petters, dålig närvaro (3 snf-ledare, 6 gna-led och 17) 
upptäckare - men mycket lyckad 
11 april Snart är det Björnklon 6:24 - lyckat möte 
Kommer hända fram till nästa KS: 2 maj  Korvstoppning 
7 maj  Björnklon 
9 maj  Vi firar eller... 
16 maj Stadsorientering i Gamla Stan – Föräldrar 
21-22 maj Andraårshajken 
23 maj Lille Janne – Orientering 
30 maj Älgen gör vårt möte (hoppas vi) 
9-14 aug Läger 
29 aug ht börjar Skogsmännen hämtar 
Övrigt: En slutat, men ej avregistrerad, betalat vt. 
En endast med på helger. 
Förlorade (stulen) min ryggsäck med 3 000 kr + två kompasser (400 kr) 
må den 4 april. SSF:s försäkrin betalar inget, min hemförsäkring ger mig 
3 400 kr - 1 200 kr = 2 200 kr - Trygg Hansa 
 
Rovfåglarna 

Har ej skickat in någon avdelningsrapport. Rapporterar muntligt att 
verksamheten flyter på enligt plan. 
 
Skogsmännen 

Antal medlemmar just nu:  29 
Antal som börjat sen senaste KS: 0 
Antal som slutat sen senaste KS: 1 
Hänt sen senaste KS: Vi skulle ha haft en övernattning, men ställde in 
den pga. för få anmälda scouter och att vi ledare inte ville ha en 
"patrullövernattning" med våra scouter. Det skulle inte gå ihop 
ekonomiskt med stugan vi hade bokat, samt så skulle det inte vara det 
som alla var inställda på innan man åkte ut. Dvs. scouterna och vi 
ledare var inställda på en avdelningsövernattning med träning inför 
Älghornet, men vi skulle istället få en lite större patrullövernattning igen. 
Något som vissa av scouterna har fått uppleva rätt länge nu (och några 
av ledarna). 
Älgen har planerat och genomfört ett möte för avdelningen där ledarna 
(förutom Simon, som ju är PL i Älgen) var en egen patrull. Det var ett 
baklängesmöte med både sångstund och tårttävling. Väldigt lyckat och 
roligt möte. Älgarna var väldigt duktiga och kommer bli utmärkta ledare 
om några år! Tråkigt att de inte kommer kunna vara assistenter på 
Skogsmännen förens om 3år ungefär... 
Vad som har hänt annars har jag (Simon) inte stenkoll på, då jag har 
varit bortrest med universitet under flera möten nu. Vi har i alla fall haft 
ett eldningsmöte och ett möte slags femkampsmöte under påsklovet 
samt ett patrullmöte. Det var oerhört dålig uppslutning från ledarnas sida 
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på påsklovsmötet, de som hade sagt att de skulle komma, ändrade sig 
30 min innnan mötet började. Inte okej! 
Under patrullmöte så var det några som hade bestämt sig för att ta 50kr 
var från sin patrullkassa och köpa godis för pengarna. Vilket vi fick 
klagomål på från en förälder. Patrullkassan är något som patrullerna nog 
måste rapportera av i större grad i framtiden. 
Några från avdelningen har deltagit på GVB-dagen. Jag räknade till hela 
9 scouter och 3 ledare. Det var nog motionerna och grillningen som 
lockade de flesta. 
Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att träna lite mera inför 
scouternas dag och såklart även delta. Förutom Älghornet kommer flera 
på avdelningen även delta i DM i scout femkamp. Vi kommer låta våra 
tredjeåringar gå Vandrarnas hajk och även på Försmak. Den 2-6 juni 
kommer avdelningen åka till Gotland på hajk. 
Övrigt: När terminen närmar sig sitt slut kommer vi troligen ta upp frågan 
om vilka ledare som är kvar i höst och hur leaderteamet kommer se ut. 
Det är något som inte bör tas upp innan terminen nästan är slut, för att 
inte skapa dåligt stämning bland ledarteamet och även på hela 
avdelningen. 
Vi kommer skicka upp 12 scouter till Gustaf Senior i höst, vilket kan bli 
ett väldigt bra utmanarscoutslag. 
 
Mushjorten 

Har ej skickat in någon avdelningsrapport. Rapporterar muntligt att 
verksamheten flyter på enligt plan. 
 
Absolut Gustaf 

Har ej skickat in någon avdelningsrapport. Rapporterar muntligt att 
verksamheten flyter på enligt plan. 

b. Lokaler och material 
Peter rapporterade att han tagit fram ett förslag om hur uthyrningen av 
Rehnsgatan till vandrarhemmet Pangea ska gå till detta år (se bilaga). 
Styrelsen tyckte att förslaget såg bra ut men önskade att Stugan inte 
ingår i uthyrningen. Peter ska försöka förhandla bort den. En kort 
diskussion om rökning på gatan eller i Stugan fördes också, men inget 
beslut fattades.  
På GVB-dagen städades det på Rehnsgatan. 

c. Pettersberg 
Gårdsfogdarna har fortsatt arbetet med Torpet och dess spiskåpa. 
Skador har upptäckts i taket på Ladan och det har tillfälligt lagats.  
Den 14-15 april är det arbetshelg på Pettersberg. 

d. Ekonomi 
Inget att rapportera 

e. AU informerar 
GVBdagen var hyfsat välbesökt med cirka tjugo deltagare som dels 
städade och dels diskuterade motionerna inför KST 2011. 
Peter informerar om att kåren nu fått närvaroblanketter från Sensus och 
att varje avdelning ska fylla i dessa och lämna till Peter när terminen är 
slut. 
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8. Läger 2010 

a. Brittmäss, upptäckarscouter. Verksamhet 
Inget att rapportera 

b. Brittmäss, upptäckarscouter. Ekonomi 
Inget att rapportera 

c. Brittmäss, äventyrarscouter. Ekonomi 
Inget att rapportera 

9. Läger 2011 
Planeringarna fortskrider. 

10. Övriga ärenden 

a. Extra distriktsstämma den 25 maj 2011 
Stockholm Scoutdistrikt har annonserat om att de tänker kalla till extra 
distriktsstämma den 25 maj 2011. Kåren kommer som delegater att 
skicka de personer som representerade kåren på den ordinarie 
distriktsstämman hösten 2010. AU fyller eventuella vakanser. Kårens 
åsikt i sakfrågan, Kjesäters vara eller icke vara, är att frågan inte har 
någon direkt påverkan på kårens verksamhet och att delegaterna är fria 
att bilda sig en egen uppfattning. 

b. Valberedningen 
Valberedningen har valt att inte rapportera något. 

c. Kåravslutning 
Peter föreslår att AU med hjälp av övriga arrangerar kåravslutning efter 
den modell som användes våren 2010. Styrelsen tycker att det låter som 
en god idé. 

11. KS avslutas 
Konstantin avslutar mötet. 
 

 

__________________________   __________________________ 
Konstantin Josefsson    Peter Gustafsson 
Ordförande     Sekreterare 
 
 
 
__________________________ 
Lars-Olof Sandberg 
Justerare 
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Bilaga – Förslag till vandrarhemsuthyrning 2011 

-Föreningen som driver vandrarhemmet heter Pangea. 

-Pangea disponerar alla ytor i lokalen, förutom Utmanar-lyan och låsta skåp. Saker 
som vi vet vi behöver under sommaren och saker som vi är rädda om måste plockas 
undan och tex fraktas till Bredäng. Eller låsa/försegla skåpen! Jag tänker tex på skåpen 
i köket och förrådet/lyan som har en trappa i sig (gamla lägerförrådet, programförrådet 
mm).  

-Om behov skulle uppstå så har vi tillgång till lokalen under sommaren, men helst inte.  

-Pangea är stenhårda gentemot sina gäster, rökning får ske utanför någon annan 
fastighet än vår. Inga folksamlingar utanför oss.  

-Pangea vill att vi byter den trasiga glasrutan i ytterdörren. Jag tar det med Mats och 
ser om han kan byta den. Annars beställer jag jobbet. Hör av er om ni har andra tips. 

-Pangea vill förbättringsmåla där det behövs: lister, dörrar, tak. De ska ej röra de 
branskyddsmålade ytorna. För detta får de viss reducering av hyran.  

-Prisförslag är 50 000 kr (väldigt bra med tanke på att de sköter sängtransporter 
själva). 


