
Kårstyrelsens sammanträde nr 307 
Datum: onsdag 2005-03-02 Tid: kl 18.30 Plats: Jakobsbergs Gård 

Kallade: Åsa Jonsson, Anna Johansson, Björn Hagqvist, Martin Svendsen, Peter 
Gustafsson, Per Johansson, Kjell Lindberg, Karl-Erik Berndtsson, Daniel Torén, Anneli 
Fridell, Mikael Wettercrantz, Johan Dagerhamn, Lars-Olov Bergstrand, Gabriella 
Persson, Vassilios Vassiliadis, Elisabeth Bergstrand, Tommy Engström, Henrik Lindén, 
Miriam Fürth, Johanna Augustesen 

Föredragningslista 
1 KS öppnas Björn 

2 Val av justerare  

3 Justering av röstlängden  

4 Fastställande av föredragningslistan  

5 Justering av föregående protokoll  

Rapporter och meddelanden  

a Avdelningsrapporter respektive al 

b Pettersberg 
1. Status lägerförrådet. 
2. Status bokning. 

Larsa 

c Lokaler och materiel 
1. Status för ny belysning till salen på Rhensgatan.  
2. Information om hyresförhandling Bredäng 

Martin 

6 

d Ekonomi Lillen 

7 Valborg: planering och uppföljning Peter 

8 Seniorscouternas jubileumsfest: fastställande av budget och 
finansiering enligt ssc-grenens förslag. 

Micke, Miriam 
Danne 

9 Beslut angående uthyrningen av Lokalen Rhensgatan i sommar. 
Au förslag är att kåren hyr ut. Se bilagt brev från Thomas. 

 

10 Diskussion och beslut angående alternativa intäkter. Se förslag 
enligt bilaga. 

 

11 Kompletterande val  

12 Övriga ärenden  

13 KS avslutas  

 

 Datum  

Kallelse 2005-02-26  

 (Utg 1)



Förslag till alternativa intäkter 

Au har diskuterat tänkbara nya inkomstkällor till kåren, delvis tack vare den uppkomna 
diskussionen angående kårtröjor på Ledarforum, men också för att det är en viktig 
angelägenhet för kåren. 

Grunden är att kåren inte ska behöva riskera några pengar, mer än några ledares 
arbete. 

Huvudtanken är att sälja saker till medlemmarna.  

Vi har två förslag: tröjor och tavlor. 

Tröjor En Collagetröja kostar 220 kr ink moms med tryck vid fler än 20. En roligare 
T-shirt (tjejtopp/stretch/baseball) kostar 140 kr inkl moms med tryck vid fler än 20. 
(Prisuppgift skoltrojor.se) 

Priserna till medlemmarna ska vara skäliga men motsvara fina butikens priser. 
Vi lägger på drygt 100 kr. Anta att vi säljer 20 av varje sort: 

20 Collage för 350 kr/styck ! 20 x (350 – 220) ! 2 600 kr 

20 T-shirt för 250 kr/styck ! 20 x (140 – 250) !  2 200  

Summa: 4 600 kr. 

Om vi får 10 – 20 beställningar minska vinsten. Under 10 ingen affär. Så länge vi 
ligger över 20 av någon sort kan vi erbjuda flera olika tröjor, och kanske ha paketpris 
Collage + T-shirt. Säkert går det att få billigare tröjor än dessa priser, och en därmed 
bättre intäkt. 

 

Tavlor Tanken är att göra en tavla med Pettersbergs-motiv igen, och låta en 
konstnär i kåren måla den för materialkostnad. Efter ledarfesten verkar det finnas ett 
viss sug efter en tavla till, och den potentiella andelen köpare är ganska stor. 

Denna tavla ska vara i färg, och syftet är att stärka kårens ekonomi. 

Genom att använda kompugrafi (högklassig bläckstråleutskrift) istället för traditionell 
serigrafi eller litografi borde framställningskostnaden kunna hållas nere utan att 
försaka någon kvalitet. Tryck på högklassigt konstpapper. 

Exempel på kalkyl, startavgift 125 kr, 75 kr/kopia (inkl moms), 50 tavlor: 

125 + (50 x 75) ! 3 875 kr ! per tavla 3 875 / 50 ! 77,50 kr. 

Vi tar 300 kr utan ram: 50 x (300 – 77,50) ! 11 125 kr 

Vi tar 500 kr utan ram: 50 x (500 – 77,50) ! 21 125 kr 

Avgår ersättning till konstnären, förslagsvis 1 000 kr. 

 



Bilaga: Brev från Thomas 

Datum: 2005-feb-22 08:54 

Ärende:  Uthyrning av Lokalen Rehnsgatan till Bed & Breakfest år 2005. 

 

Hej, 

efter diverse samtal med Daniela, B&B, är hon intresserad av att hyra lokalen under 
sommaren 2005 till ett pris av 37.000:-  

Hyrestid från fredagen den 20 eller 27 maj t.o.m. söndagen den 28 augusti. 

Ett problem har uppstått. Jag är bortrest den 20/5 - 29/5. Det betyder att jag inte kan 
sköta transporter av sängarna från Petters samt sängutrustningen från Döbelnsgatan. 
En tänkbar lösning finns att jag får hämta sängar och sängutrustning torsdagen den 19 
maj och placera dessa i scoutlokalen! 

Jag vill ha följande besked: 

1. Ok med uthyrning. 

2. Hyrestiden när och till. 

3. Tidigare leverans av sängarna/sängutrustning till lokalen. 

 

Ifall KS inte går med på den tidigare leveransen måste jag be någon annan köra och 
hämta sängar/sängutrustning. Jag önskar erhålla ett omgående besked om mina 
frågor. Nytt bygglov måste jag också ansöka om. 

 

mvh 

Thomas 

 


