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Protokoll

Datum

Justerat datum

2013-04-07

2013-05-13

Kårstyrelsens sammanträde nr 395
Datum: 2013-04-07

Tid: 15:00

Plats: Pettersberg

Närvarande: Åsa Jonsson, Fredrik Jonsson, Peter Gustafsson, Kjell ”Limpan” Lindberg,
Robin Engström, Natalie Riggott, Elin Robertsson, Rebecka Ingram, Carl Hamberg.
1. KS öppnande
Åsa Jonsson öppnade mötet.
2. Val av justeringsperson
Elin Robertsson valdes till sekreterare för mötet och Peter Gustafsson valdes
till justeringsperson.
3. Justering av röstlängd
Det fastställdes att vi är beslutsmässiga.
4. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med tillägg 12/a.
5. Genomgång av föregående protokoll
Åsa föredrog föregående protokoll.
6. Kompletterande val
Helena Källén valdes in i jubileumsgruppen.
7. Rapporter och meddelanden
a. Avdelningsrapporter
I. Stingarna:
Verksamheten fungerar bra. Avdelningen har bland annat testat att ha ett
utemöte samt haft ett sketchmöte kring scoutlagen. Peter har också blivit
kontaktad av en lärare från skolan som kom ned till ett möte och redde ut en
mobbingsituation. Behov av en extra ledare finns.
II. Waingunga:
28-35 scouter kommer på mötena och verksamheten rullar på. Avdelningen
har börjat tappa scouter, främst andraåringar, på grund av att de inte kunnat
höja nivån på verksamheten som en följd av ledarbristen. Att avdelningen
tappat andraåringar kan innebära att kåren behöver rekrytera fjärdeklassare
till hösten. Limpan uttrycker att det är tråkigt att inte kunna bedriva den
scouting man vill kunna bedriva.
III. Snabbfötterna:
Avdelningen har sju scouter och en väldigt hög närvaro hos scouterna. Sjuåtta scouter kommer på mötena – de aktiva scouterna tar ofta med kompisar,
men ingen av dessa har stannat kvar och blivit scout. Närvaron bland ledarna
är dålig.
IV. Gnagarna:
Under våren har avdelningen höjt närvaron på grund av att en del scouter har
börjat komma tillbaka efter uppehåll. 20-23 scouter kommer på mötena.
Verksamheten går bra, scouterna verkar ha kul och är engagerade.
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V. Skogsmännen:
Sedan sist har avdelningen haft patrullövernattningar, varav några höll hög
kvalitet och andra lägre. Ett möte på påsklovet har också hålligts, dock med
låg närvaro. På mötena kommer 20-25 scouter. Det är positivt att avdelningen
fått ett tillskott av en kvinnlig ledare, Amanda, och det fungerar bra. Mindre
friktioner finns i ledarteamet.
VI. Rovfåglarna:
Enligt den insyn Robin har verkar verksamheten gå bra. Senaste mötet var det
14-15 scouter på plats, vilket är nytt rekord. Generellt i Bredäng är det
viktigaste att få bra kontinuitet. Viss problematik finns i att det finns få PL-ar
som respekteras av alla.
VII. Mushjorten
Laget har bestämt vad de ska gör av sina pengar – de ska åka till Schweiz
våren 2014 och åka skidor i en vecka. Möten hålls ca två gånger per mån.
VIII. Bara Gustaf:
Verksamheten går bra och laget håller på att planera resan till Danmark i
sommar. Innan nästa KS kommer en övernattning/helgaktivitet att infalla. En
tendens finns till att närvaron på mötena påverkas av om information gått ut
kring vad man kommer att göra på mötet – ingen info ger dålig närvaro.
IX. Gustafs Änglar:
Verksamheten flyter på bra och under våren har laget hunnit ha en
övernattning tävlat i Snåriga skäggen. Till nästa KS kommer mer tid att läggas
på planerandet av lagets resa till Norges nationella jamboree Stavanger 2013.
b. Lokaler och materiel:
- Bredäng:
- Lokalen har fått en ny skrivare genom Stockholm
ungdom och den gamla skrivaren är bortskänkt
- Mycket kvarglömda kläder.
- Rehnsgatan:
- Vi har stora problem med rost på avloppsrör, där vi har
sett påtagligt synliga förändringar över tid till det sämre. - En lysrörsarmatur i salen fungerar ej.
- Nödutgångsskylten lyser ej.
- Material:
- Inget att kommentera.
c. Pettersberg:
Sedan förra KS har gårdsfogden förberett arbetshelgen, som hölls den 6-7/4.
De saker vi velat få gjorda blev gjorda under helgen. Närvaron var 17
personer under lördagen och 10 under söndagen. Skrivaren utan kopiator
som stod i Bredängslokalen är nu stationerad på Petters. Protokollet från
mötet med vägsamfälligheten har kommit. Numera är en
samfällighetsförening registrerad hos Lantmäteriet och andelstalen
omräknade. Larsa har sett över andelstalen och anser dem vara rimliga.
Relationerna med de andra i samfällighetsföreningen verkar vara bra.
Storstugan har städats rätt bra av externa hyresgäster, medan interna
hyresgäster städat sämre.
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d. Ekonomi:
Ekonomin rullar på enligt plan. Det finns en del osäkerhetsfaktorer, t ex
pengar från Sensus som inte kommit och medlemsavgifter. Stadsbidraget har
kommit och landade på 5000 kr under budget, medan de kommunala
bidragen för verksamheten 2011 landade på 20-30 000 mer än budgeterat
(för att bidragen har höjts). Inga förändringar har skett på hyror. Räkning
kommer att komma från Lantmäteriet för bildandet av samfälligheten.
Bidragsblanketterna för fjolårets verksamhet ifyllda från de flesta
avdelningarna/patrullerna.
Gällande Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandbergs mail om medlemsavgifter – det
saknas fortfarande inbetalningar från i höstas. Dessa personer avregistreras
efter information från respektive avdelningsledare som kontaktar Pliiiggis för
detta.
e. Jubileumsgrupp:
Ingen rapport att tillgå än. Carl Hamberg ansvarar för att kalla till ett första
möte.
f. AU informerar:
Sommaravslutning: AU har börjat titta på sommaravslutningen och
delegerat lekbiten till Gustafs Änglar. Sannolikt behövs hjälp med fika till
denna, AU kollar med Hackspettarna.
Stockholm Maraton: Utmanarna behöver hjälp med förare till Stockholm
Maraton den 1 juni.
KO-träff: Fredrik och Åsa kommer att gå på KO-träff.
Utbildning: Åsa har varit på utbildarträff och för vidare budskapet därifrån att
det kan vara fiffigt att informera om ledarutbildning scout (före detta ALU) i
sommar. Detta ifall vi har någon ledare som vill delta. Carl Hamberg får i
egenskap av kårutbildare i uppdrag att arbeta för detta.
8. Läger 2012
a. Upptäckarscouter och äventyrarscouter – verksamhet och ekonomi –
bilaga 1
En ekonomisk sammanställning har inkommit till KS från Robin, men ska
uppdateras i bidragsdelen. Utfallet enligt budget blev 2650,84.
Lägerfondposten blev aldrig någon lägerfond, utan pengarna, närmare
16 000 kr, kommer att gå till kåren. Robin vill att vi genomför mer avancerade
aktiviteter och teman som får kosta pengar. Till nästa läger vill Robin hyra
skåpbil istället för två släp. Han framför också att vi har samma problem som
alltid – har vi, som i detta fall, ett läger på en gratis lägerplats går vi ordentligt
med vinst. En vanlig summa att betala är annars är ca 15 000 kr för
lägerplatsen. Vi bör med anledning av detta minnas att vi kan göra
minusresultat vid till exempel Rinkabyläger.
KS beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
b. Äventyrarscouter – ekonomi
Se ovan.
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9. Läger 2013
a. Spårarscouter – ekonomi
AU flaggar för att budget behövs.
b. Upptäckarscouter – val av lägerchef och ekonomi
Natalie Riggott valdes till grenlägerchef. Ingen ekonomi har presenterats.
AU flaggar för att budget behövs.
c. Äventyrarscouter – ekonomi
Inga kommentarer. AU flaggar för att budget behövs.
I. Utmanarscouter
i. Mushjorten – val av lägerchef
Ingen lägerchef kommer att väljas, då laget ej kommer att ha läger i
sommar.
ii. Gustafs Änglar – val av lägerchef
Elin Robertsson valdes till lägerchef för lagets Stavangerresa.
10. Valborg
JKS (en lokal basketklubb) tog över valborgsfirandet i Bredäng från oss för
några år sedan. Peter informerar om att vi ordnade valborg fem år i rad för
några år sedan för att tjäna pengar, men att pengarna uteblev. JKS undrar om
vi vill hjälpa till där i år (bland annat med att släcka elden). Peter ser gärna att vi
som kår deltar som en av arrangörerna då det är positivt för våra scouter i
Bredäng. Scouter från lokalen Rehnsgatan kan vara med om de vill. Peter är
sammankallande/kontaktperson från kåren.
11. Verksamhetsplan 2013/14
AU ber oss ta med frågan till våra avdelningar (både scouter och ledare) kring
vad vi vill att kåren gör nästa verksamhetsår. Diskutera med ledare och scouter.
Verksamhetsplansmöte är inbokat den 26 maj innan KS. Alla avdelningar måste
skriva verksamhetsberättelse för verksamhetsåret från och med läger 2012 och
framåt och skicka till Agga senast 30 juni.
12. Övrigt
a. Regelverk för barnkalas
Limpan efterfrågar ett regelverk som vi kan hänvisa till vid förfrågan om
barnkalas i lokalen. AU tittar på denna fråga. Kostnad, nyckelhantering, när
lokalen är ledig är frågor som Limpan anser att vi bättre bör reda ut. Vi skulle
kunna marknadsföra lokalen internt för detta ändamål. Färdiga kalaskoncept
har också efterfrågats under åren. Utmanarlag skulle kunna hålla i
kalasverksamhet på söndagar.
13. Infobladet
I infobladet kommer valborg, verksamhetsplan och att vi haft trygga mötenkursen att nämnas. En påminnelse bör annonseras där om att alla måste gå
den under 2013

Sida 4 av 6 ur KS protokoll 395_justerat

5
14. KS avslutas

____________________________

__________________________

Åsa Jonsson

Elin Robertsson

Ordförande

Sekreterare

___________________________
Peter Gustafsson
Justeringsperson
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Bilaga 1 – Läger 2012 Upptäckarsamt äventyrarscouter – ekonomi
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