
 1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

 2. Val av justeringsperson 
Simon Ström valdes till justeringsperson. 

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

 4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:  
10.a) Pengar till skogsmännen  
10.b) Frågor angående Sensus och andra bidarag   

10.c) Lokalen på Rensgatan  
10.d) Information från Valberdening  
10.e) Närvaro VT11 

 5. Genomgång av protokoll 372 & 371 
Mindre ändringar gjordes och det beslutades att lägga protokollet till handlingarna. 

 6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val under detta mötte. 

 7. Rapporter och meddelanden 
 a) Avdelningsrapporte 

Wangunga har haft möten i vanlig ordning och varit  på övernattning med 14 st närvarande 
. De har ett möte kvar och de ska åka på läger i sommar. För närvarande är det 30 st 
scouter på avdelningen. 
Stingarna  deltog på scouternas dag men mycket låg närvaro. De hade även låg närvaro 
på deras övernattning, 5 scouter närvarade då. Har haft sitt sista möte kommer att delta på 
kåravslutningen. Under de senaste mötena har de haft en ny ledare som eventullt kommer 
att börja officiellt under hösten . Stingarna ska åka på läger i sommar till Vässarö.  
Skogsmännen har 29st scouter på pappret men det är 17 stycken på möterna. Det är 
tredjeåringarna som håller ihop madens deras andra och förstaårsscouter inte har samma 
sammanhållning. De närvarade och van på scouternas dag. Hade ingen övernattning innan 
scuternasdag de var tvungna att ställa in pga dålig närvaro. Istället så hade de en 
träningsdag med 5 st närvarande scouter. Nu i helgen har de varit på hajk på Gottlan med 
riktig patrullkänsla för alla närvarande. Under hajken var det mycket fint väder, under sista 
natten sov de i lokalen, när de vaknade så passade de på att städa ur lokalen. 
Skogsmämnnen ska även de ha läger men för närvarande så är det väldigt låg 
anmälningsgrad för lägret hos deras scouter. Skogsmännen har även anordnat 
Vandranashajk med tre stycken par som utförde hajken. 
Mushjorten 7 st medlemmar var med på maraton har i år tappat minimaran men de ska 
jobba på att få tillbaka denna uppgift till nästa år.  
De ska ha läger i sommar, paddling i norra skärgården 19-24 Juli.  
Rovfåglarna  har haft möten som vanligen med 0-3 st närvarande. Närvarde inte själva på 
scouternas dag men en av scouterna gick med Snabbfötterna. 
Skandal har haft ganska dålig närvaro under den senaste månaden. De var även med på 
Stockholm maraton som mushjorten redogjorde för tidigare. Under sommaren ska Skandal 
ut och segla.  
Snabbfötterna har haft möten i normal ordning, deltog på scouternasdag visserligen med 
ett dåligt resultat och få närvarande. Ska vara med på avslutningen i nästa vecka och ha 
sommarläger på Vässarö. 
 
KO hade ett inlägg efter avdelningsrapporterna: han tycket att det var synd att vi hade så 
låg närvaro på scouternasdag men han hoppades på att vi skulle bli fler deltagare under 
nästa år. Han nämnde även att Sätra scoutkår kommer att lägga ned till hösten och att vi 
har haft besök av deras scouter sedan förra KS. KO har även hört att Vårberg kanske inte 
kommer starta till hösten. 

 b) Lokaler och material 
Rensgatan det kommer inte bli någon verksamhet i sommar som sagts under tidigare 
möten fastighetsvärden hade fått för mycket klagomål förra året. Hyresgäster tycket att det 
röktes för mycket utanför lokalen. Limpan tycker att vi ska driva frågan mer med 
fastighetsvärden. Det kommer upp ett förslag på att vi ska skriva ett brev till boende i huset  
och be om ursäkt, så att vi kanske kan bedriva verksamhet under nästa år.  
 



Simon nämnde att en av deras föräldrar på Skogsmännen tycket att vi skulle K-märka 
lokalen. Simon ska kontrollera de formella kring en K-märkning. 
Man har bytt fönster till dörren i lokalen och även tagit bort dörrhandtaget. 
Det nändes även att vi bör sökning bidrag hos kyrkan för lokalen.  
Bredäng  fönsterrutan som finns bakom brandutgången har gått sönder och det ska ses 
över. 
Matrial inför lägre ska lägercheferna gå igenom lägermatrialet. 

Pettersberg det har varit arbetsträff med låg närvaro, under dagen flyttades ved från granden vid ladan 
ner till vedboden där stubbarna klövs en gång. Gårdsfogden vill ha hjälp med inbjudan till nästa 
arbetsträff. Under våren så har det annars klipptsgräsmattor,  ordnat med spiskåpan på torpet. 
Gårdsfogden funderar på att sätta upp en bom vid parkeringen så att vi slipper gäster med motorfordon 
på våra marker. KS tycket inte att det var någon dum idé med bom. Gårdsfogden har varit på 
vägsamfällighets möte, där det inte sades så mycket ur kårens intresse.     

 c) Ekonomi inget att meddela mer än att man håller på med redovisning för året.  
 d) AU informerar 

Distriktsstämma: det var en intensiv distriktsstämma. Vår deligater tycket att denna stämma 
var onödig men såg en vikt i att vi närvarade som kår. Våra deligater berättade även att 
stämman bestämmede att vi skulle ha kvar Kjelsäter och ta upp det nästa år. Styrelsen var 
emot detta beslut men kunne inte övertal stämman.  

 8. Läger 2010 
 a) Brittmäss, upptäckarscouter; verksamhet. Har inte inkommit 
 b) Brittmäss, upptäckarscouter; ekonomi Brittmäss, äventyrarscouter; ekonomi 

KS beslutade att godkänna resultatet för Brittmäss lägret, se bilaga. 
 9. Läger 2011 

Peter meddelade bara att vi kommer att ha läger under sommaren och att det är viktigt att alla 
ledare betalar innan vi åker ut till vässarö i år. 

 10. Verksamhetsårets slut – planering 
KS beslutade att vi ska ha ett sammanträde innan KST för att ta upp motioner och ge utlåtande 
kring dessa den18 juli kl 18.00. 

 11. Kåravslutning 
På torsdag är det avslutning AU meddelar att det kommer att finnas mat under arrangemanget. 
I övrigt kommer det att vara ganska likt förra årets avslutning. 

 12. Hyra för torpet 
Vi har inte haft någon formell hyra för torpet tidigare KS beslutade nu därför att dessa priser 
skall tas ut: 100:- för torpet om man hyr det enskilt och 250:- för uppvärmning av loftet alltså om 
man vill nyttja det som sovsal under vinterhalvåret. 

 13. Övriga ärenden 
 a) Pengar till skogsmännen 

Simon meddelade att skogsmännens ekonomi under vårterminen inte har varit den bestta 
och han ekade om mer pengar. KS ville att Simon skulle gå igenom de de utlägg som de 
har haft och återkomma med siffror som KS kan ta ställning till. 

 b) Frågor angående Sensus och andra bidarag  
Vi har haft uppehåll i några  terminen. Men fram över ska vi söka fler bidrag. Peter påminde 
om att han vill ha in närvaro för att skicka in till Sensus. 

 c) Lokalen på Rensgatan  
Simon meddelar att vi har haft gäster i lokalen under minst en natt, vi ska se över våra 
loggar och spärra de som inte ska ha tillgång till lokalen mer.  

 d) Information från Valberdening  
Valberedningen visade en lista med de namn de ett förslag på hur ledarteamen ska se ut 
under nästa år. 

 e) Robin Närvaro  
Jag meddelade att jag under sommaren ska ta in närvaron från alla avdelningar som har 
verksamhet under våren och under hösten så kommer ett närvarosystem på nätet som 
avdelningarna då ska kunna nyttja. 

 14. KS avslutas 
 

 
 
 
 



Bilaga 
 
Brittmäss 2010, Ekonomiskt utfall 
Deltagare psc 57 000 

Deltagare jsc 40 900 

Ledavg psc 6 900 
Ledavg jsc 5 040 

Lägerbidrag psc 3 255 

Lägerbidrag jsc 3 360 
Intäkter 116 455 
Förläggning 33 840 
Mat 37 324 

Lägermärken 1 315 

Lägerfond psc 5 580 

Lägerfond jsc 3 360 

Admin 310 

Förbrukning 2 280 

Bil 5 377 

Materialtrp 1 293 

Syskon psc 1 140 

Syskon jsc 260 

Persontrp psc 913 

Persontrp jsc 360 

Persontrp hem 360 

Sjukvård 1 220 

Program 2 600 

Övrigt 1 345 
Kostnader 98 877 

Resultat 17578 


