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 Datum  

Kallelse 11 april 2004  

Kårstyrelsens sammanträde nr 297 
Datum: 25 april 2004 Tid: kl 18.30 Plats: Lokalen Bredäng. 

Kallade: Vassilios Vassiliadis, Per Johansson, Hans Strömquist, Anna Johansson, Åsa 
Jonsson, Niklas Hellberg, Peter Gustafsson, Mikael Wettercrantz, Rickard Johansson, 
Gustav Valin, Kjell Lindberg, Björn Hagqvist, Lars-Olov Bergstrand, Martin Svendsen, 
Ragnhild Jansson, Agnieszka Wrzalik, Hans-Christian Svendsen, Anneli Fridell. 

Föredragningslista 
1. KS öppnande. 

2. Val av justerare. 

3. Justering av röstlängden. 

4. Fastställande av föredragningslistan. 

5. Justering av föregående protokoll. 

6. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 

b. Pettersberg, underhållsbudget. 

c. Lokaler och materiel. 

d. Ekonomi. 

e. Jubileumslägret. 

7. Uppföljning av tidigare beslut. 

8. Scouternas dag (status / uppföljning). 

9. Jubileumsaktiviteter (status / uppföljning). 

10. Valborg (status / uppföljning). 

11. Stadgarna. Beslut om nya stadgar enligt bilaga. 

12. Förslag om kårgemensamt uttalande angående scoutskjortans vara eller icke 
vara. (Vasse) 

13. Beslut om proposition angående Petters 2000 omdaning. (Se bilaga, sid 2.) 

14. Övriga ärenden  

15. KS avslutande. 
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Bilaga, prop om Petters 2000 omdaning 
Projekt Petters 2000 har levt i dryga 10 år. Syftet med projektet är att utveckla vår 
scoutgård Pettersberg, bland annat att skapa förutsättningar för mer hyresintäkter 
genom att göra gården attraktivare och göra Pettersberg till ett bättre och mer vitalt 
stöd för vår scoutverksamhet. Under den tid som gått har mycket pengar samlats in 
och en hel del förbättringar gjorts: många personer har lagt ner ett stort arbete både på 
att samla in pengar, att planera och genomföra utbyggnader och förbättringar. Till alla 
dem, och till allt arbete som de lagt ner, vill kåren och kårstyrelsen rikta ett varmt tack.  

Många av de ursprungliga initiativtagarna och drivande personerna är inte längre 
aktiva, och nya krafter har inte tagit vid där de gamla lämnade av. Det betyder dock 
inte att det saknas idéer, eller initiativ. Det betyder heller inte att det saknas viktiga 
saker att utveckla och förbättra på Pettersberg. Men det betyder att Petters 2000 spelat 
ut sin roll som drivkraft och motivator för utveckling och förändring av Pettersberg. 

Och kårstyrelsen tycker det är synd att Petters 2000 sakta tynar bort. Kårstyrelsen vill 
att allt fantastiskt arbete som gjorts ska få leva vidare med ny energi. Kårstyrelsens idé 
är att, istället för ett stort projekt som arbetsform, skapa ett uppdrag som rymmer 
många mindre aktiviteter – eller småprojekt om man så vill: skapa en ny plattform för 
utveckling av Pettersberg. Ett uppdrag kan leva vidare år från år utan tidsbegränsning, 
ungefär som en avdelning. En aktivitet är i sin tur ungefär som en övernattning eller ett 
läger med en plan, en budget och ett känt antal deltagare. Enkelt. Konkret. Precis som 
i scouterna! 

Därför föreslår kårstyrelsen att 

• kårstämman beslutar att avluta Petters 2000-projektet och istället öppna en ny 
arbetsform under samlingsnamnet Uppdrag Pettersberg där kåren genom 
initiativ från medlemmarna kan skapa tidsbegränsade aktiviteter som löpande 
fastställs av kårstyrelsen  

• de medel som finns samlade för Petters 2000 förs över till en ny fond för 
utveckling av Pettersberg i enlighet med Uppdrag Pettersberg  

• initiativ som tas under Uppdrag Pettersberg årligen redovisas för kårstämman 

   


