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 Datum  

Kallelse 2003-09-21  

Kårstyrelsens sammanträde nr 290 
Datum: 2003-09-28 

Tid: kl 18.30 

Plats: Gustav Vasa församlingssal, Västmannagatan 63 

Kallade: Anna Johansson, Björn Hagqvist, Hans Strömquist, Kjell Lindberg,  
Lars-Olov Bergstrand, Martin Svendsen, Mikael Wettercrantz, Niklas Hellberg, 
Per Johansson, Peter Gustafsson, Ragnhild Jansson, Rickard Johansson, 
Vassilios Vassiliadis, Åsa Jonsson 

Föredragningslista 
1. KS öppnande. 

2. Val av justeringsperson.  

3. Justering av röstlängden.  

4. Fastställande av föredragningslistan.  

5. Justering av föregående protokoll. 

6. Förslag till ny avdelningsrapport. 

7. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 

b. Pettersberg, lokaler och materiel. 

c. Ekonomi. 

8. Pettersberg 

a. Inriktning för den kommande arbetshelgen. 

b. Ekonomisk uppföljning 

9. Val av delegater till DST. 

10. Basaren. Val av projektledare. 

11. Bed & Breakfast Rehnsgatan: Avtalet har löpt ut, ny förhandling måste till. 
Frågan är om vi ska fortsätta hyra ut lokalen? Inkomsten är 30 kkr/år, men vi 
försakar en del verksamhet och slitaget är hårt. Finns det alternativa intäkter om 
vi väljer att avstå? Diskutera med ledarkamrater till mötet! 
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12. Kompletterande val 

a. Val av Lars-Olof Sandberg till vice kårutbildningsledare. 

b. Val av Jan Engwall till kårarkivarie och förste ordinarie överdammråtta. 

13. Lås till lokalerna, beslut om riktlinjer. 

Se bifogat förslag till beslut. 

14. Övriga ärenden.  

a. Information om Dammråttorna. 

15. KS avslutande. 

 

 

Förslag på hur kodlås skall fungera i lokalerna 
1. Mötesdagar 

En kod för varje dag som fungerar under en begränsad tid (mötestiden). 4 siffror som 
avsluta med #. Därefter är dörren öppen i 30 sek. Det är samma kod i Stan som i 
Bredäng. Detta fungerar endast under de veckor verksamhet bedrivs. Alltså kommer 
det inte att fungera under jul- sport- påsk- och sommarlov. 

2. Ledare 

Eget kort med magnetremsa plus en 4 siffrig kod som man själv väljer. Fungerar 
dygnet runt 7 dagar i veckan. Kommer alltid in i lokalen. Dra kort slå 4-siffrig kod 
avsluta med #. 

3. Lokalerna  

I lokalerna sitter det en tryckknapp för öppning av dörr från insidan. Kortläsaren sitter 
på ytterdörren. 

 


