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Kårstyrelsens sammanträde nr 374 
Datum: 2011-07-18   Tid: 18:30 Plats: Rehnsgatan  

Närvarande: Peter Gustafsson (per telefon), Agnieszka ”Agga” Wrzalik, Lars-Olof 
”Pliiigis” Sandberg, Simon Ström, Robin Engström, Lars-Olov Bergstrand, Konstantin 
von Josefsson, Oskar Knaust (per telefon), Carl Hamberg (per telefon), Sean Wunge- 
Bolster samt Johanna Ljungwaldh.  
 

1. KS öppnande 
Konstantin öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Robin Engström valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg samt ändringar: 
11/Verksamhetsberättelse, 12/Verksamhetsplan samt 7e/ Valberedningen. 
Punkt 14/Motioner tas innan punkt 8.  

5. Genomgång av protokoll 373 
Fanns ej tillgängligt, ärendet bordlägges.   

6. Kompletterande val.  
Fråga ställdes hur man blir röstberättigad på årets KST. Det blir man genom att 
betala medlemsavgift samt vara registrerad i kåren innan KST. 

7.  

a. Lokaler och material:  

i. K-märkning av lokalen Rehnsgatan: 
Simon har träffat en representant från Landstingets 
kulturmiljöenhet gällande information om K-märkning av lokalen. 
Enligt henne så går det endast att K-märka hela hus och inte 
endast en lokal i ett hus. Representanten hänvisade oss vidare 
till Stockholms Stadsmuseum. Simon håller den kontakten.  

Bredängslokalen 
Det kommer troligtvis att bli en ny hyresvärd för lokalen men det beslutet 
kommer sannolikt att dröja några månader. Gissningsvis måste ägarbytet 
utredas och beslutas inom stadsdelsförvaltningen och det görs tidigast i 
september.  

b. Pettersberg:  
Gräsklippning pågår. Problem med fyrhjuligsåkarna verkar kvarstå.  

c. Ekonomi:  
Bordlägges till punkt 10 samt 13. 

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2011-07-26 2011-09-04 
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d. AU informerar:  
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng kommer troligtvis att vara ensam 
scoutkår i stadsdelen Skärholmen från och med i höst. Detta då övriga 
scoutkårer (Sätra samt Vårberg) har eller kommer att lägga ner sin 
verksamhet. Peter ska kontakta Vårbergs scoutkår för att bekräfta att 
även de lägger ner sin verksamhet. Det är svårt att säga vilka 
konsekvenser detta kan få på kort samt på lång sikt men det vore bra 
om vi genomförde en bra rekrytering inför hösten. Peter har börjat 
planera lite smått inför denna och det vore bra om vi kan annonsera i 
lokaltidningen samt ta hjälp av utmanarscouter för att besöka skolor. 

8. Valberedningen  
Valberedningen rapporterade via Oskar Knaust per telefon och det finns fortfarande 
ett antal vakanser inför KST.  

9. Motioner inför KST 
a. Drog och alkoholpolicy (Robert) 

KS rekommenderar avslag. 
b. Drog alkoholpolicy (Kaj) 

KS var oeniga och väljer därför att inte ge någon rekommendation. 
c. Motion angående motionstopp inför KST (Åsa) 

Två veckor innan KST är sista dag för kallelsen. Om det även är datum för 
motionsstopp så går kallelsen iväg utan att arrangören av KST vet hur 
många och vilka motioner som kommer tas upp, vilket kan behövas för att 
sköta de praktiska arrangemangen. Det kan även bli svårt för styrelsen att 
hinna med att göra sina utlåtanden om motionerna. KS rekommenderar 
avslag. 

d. Motion angående kårens förberedelser inför DST 
KS rekommenderar bifall.   

e. Motion angående stadgeändring angående dagordningen 
KS rekommenderar avslag men verkar i motionens anda. Det finns inte 
behov att ändra i stadgarna för detta. 

f. Motion angående dokumentsamling 
KS rekommenderar bifall då kåren under många år haft ambition att 
genomföra detta. Det har stått i verksamhetsplanen under ett flertal år men 
dock har det inte genomförts fullt ut. Om motionären är intresserad av att 
delta i ett sådant arbete är det välkommet. 

g. Motion angående lathund med mötesteknik 
KS rekommenderar bifall men det är ett arbete som ska göras och 
förutsätter att motionären själv är villig att själv delta i arbetet. 

h. Motion angående rosa halsdukar 
KS rekommenderar avslag då färgen rosa är alltför uppseendeväckande 
men uppmanar KS att undersöka möjligheter till byte av färg på halsduk till 
annan lämplig färg. 

i. Motion angående upprivande av beslut 
KS rekommenderar bifall.  

j. Motion angående Blå hajk stipendium 
KS rekommenderar bifall.  

k. Motion angående dräktpolicy 
KS rekommenderar bifall till att en dräktordning införs, men vill göra några 
justeringar i version 1.0 och föreslår att det är version 1.1 som införs på en 
gång. 

l. Motion angående motionsstopp (Robert) 
KS rekommenderar bifall.  
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m. Motion angående avskaffande av möjligheten till att bli ständig 
medlem 
KS rekommenderar bifall.  

 
10. Läger 2010 

 
a. Brittmäss, upptäckarscouter; verksamhet 
Intet nytt. Inkom med denna snarast! 
 

11. Läger 2011 
Antalet spårar- och äventyrarscouter ser ut att bli mycket färre än budgeterat och 
antalet subventioneringar är färre än budgeterat. Budgeten las på -2200kr och 
landar just nu på -6200kr. Styrelsen är informerad om att resultatet kan komma att 
bli annorlunda och uppmaningen är att ta det lugnt med utgifter. Grenlägerchefer 
bör prata ihop sig angående transport och material. 
 

12. Bokslut – bilaga 1: Resultat 2010/11  
Utfallet: vi har följt budget strålande. Över lag har det varit lite större intäkter 
och lite mindre utgifter än beräknat. Lokalen Rehnsgatan – inga takplattor 
sattes upp, Lokalen Bredängsvägen – låssystemet blev mycket billigare men 
telefonen sades upp för sent. Den största avvikelsen är lägret, det 
budgeterades som noll men gick med plus. Pettersbergsvägen – debiteras 
löpande som arbete görs vilket gör det svårt att budgetera. Medlemsintäkter – 
stora avvikelser, svårare att beräkna än något annat. Pettersberg ligger i egen 
ekonomi inom ekonomin, vi testar ett nytt system. Pettersberg bär sig inte, 
elkostnaderna i år har varit skyhöga. De uthyrningar vi har haft täcker knappt 
elkostnaden. Bör vi höja avgiften på uthyrningar? Internt och externt? 
Elabonnemanget är omarbetat, elkostnaden kommer att bli mindre i 
fortsättningen. 
 
Förslag på resultatdisposition:  
 

 
  
 
 
 
Balansräkning, kommentar: Konto 1934 SEB 0kr, premieobligationer som har 
lösts upp. Dessa har hamnat på konto 1933. Konto 2821 har lösts upp och 
hamnat på 2820. 53 000 kr är kvar av konstklubbens pengar. Konto 2421 är 
driftfonden Pettersberg. Absolut Gustaf har gjort av med sina pengar - konto 
1414. Se bilaga för detaljer. 
 

13. Versamhetsberättelse 
Skall vara klar att skicka iväg med kallelsen till KST som skall vara tillgänglig 
den 7 augusti. Alla avdelningar skall lämna in en verksamhetsberättelse senast 
på måndagen den 25 juli klockan 16:00. 

14. Verksamhetsplan 
Bör likna tidigare år men även innehålla en plan på att kåren kommer att utöka 
verksamheten i söderort- det geografiska upptagningsområdet samt att kåren 
ska försöka hitta en billigare lokal i Bredäng eller dela kostnaden för lokalen 
ännu mer än vad vi gör idag. Peter skriver dokumentet. 
 

Förslag till resultatdisposition 79 227 
Ränta till Uppdrag Pettersberg 1 600 
Ränta, vinster till Konstklubben 1 100 
Klädfonden 3 700 
Till ny räkning 72 827 
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15. Budget 2011/12 – bilaga 2 
Kommentarer:  
- Läger är budgeterat till -7000 kr. Vi kommer att känna till det verkliga utfallet 
efter detta KS men innan KST vilket gör att vi kan sätta en väldigt korrekt siffra 
där. Lägret får ekonomiska konsekvenser och kommer att försöka snåla så gott 
det går men varken kan eller vill göra några drastiska åtgärder. 
- Petterbergsvägen - går inte att gissa hur utfallet blir. Siffran är något sänkt. 
- Aktivitets/hyresbidrag – summan är större än förra året då avdelningarna inte 
rapporterade kontinuerligt. Förhoppningsvis blir det bättre i år.  
- Rekrytering har en hög siffra, detta på grund av annonsering i lokalpressen 
Skärholmen då vi är ensamma om scoutverksamhet i stadsdelen Skärholmen.  
- Gällande övriga intäkter skall en insats göras till att sälja sponsordiplom. 
- Peter föreslår ändrade medlemsavgifter avgifter i Bredäng. Vi skulle behöva 
prova ett nytt grepp i Bredäng, nämligen en årsavgift på 200 kr för alla, alla år 
(dvs 100 kr/termin). Inga syskonrabatter. Förhoppningsvis drar detta upp 
närvaron på helgaktiviteter och höjer medlemsantalet totalt. Intäktsbortfallet 
med dagens medlemsantal är ca 20 000 kr, något vi utan problem klarar av. 
Samtidigt ska vi intensifiera arbetet med att antingen dela Bredängslokalen med 
fler betalande hyresgäster eller hitta en billigare lokal.  
 
Se bilagan för detaljer. 
 
-Fråga: Petters har bara 2400 kr att underhållas för? Nej, Petters har alla 
hyresintäkter och andra intäkter Petters kan leverera. Styrelsen lägger ingen budget 
för Petters längre. 
 
KS beslutade att bifalla budgeten. 
 

16. SM i 5-kamp 
Simon kommer att, våren 2012, arrangera SM i 5-kamp. Intressenter är välkomna 
att anmäla sig till Simon. Arbetsgrupper kommer att skapas inför arbetet med 5-
kampen. Mer information kommer. 
 

17. Övriga ärenden 
   a/ iii - Kårordförande kommer att avgå, avtackning bör göras. 
 

18. KS avslutas 
Konstantin avslutade mötet 

 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Konstantin von Josefsson     Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Robin Engström  

Justeringsperson 


