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 Datum 

Protokoll 2003-10-26 

Kårstyrelsens samman
Datum: 2003-10-26 

Tid: kl 18.30 

Plats: Gustav Vasa församlingssal, Västmannagatan 6

Närvarande: Per Johansson, Ragnhild Jansson, Anna 
Björn Hagqvist, Martin Svendsen, Niklas Hellberg, Pete
Rickard Johansson, Gustav Valin, Åsa Jonsson 

Från p 5: Kjell Lindberg. 

Frånvarande: Lars-Olov Bergstrand, Vassilios Vassiliad
Hans Strömquist, Mikael Wettercrantz. 

Föredragningslista 
1. KS öppnande. 

Martin öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson. 
Till justeringsperson valdes Per. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan. 
Föredragningslistan fastställdes. Kodlås Rehnsg
uthyrning av Rehnsgatan. 

5. Justering av föregående protokoll. 
Föregående protokoll justerades 

6. Beslut angående inköp av vandringspris till DM 
Diskussion om kåren ska arrangera DM i femka
Johan Wernberg. 
 
Punkten flyttades till nästa KS. 

7. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 

i. Gnagarna: 13 scouter, god närva
enligt plan. Var med på scouterna
hantverk kommande möten. 

ii. Snabbis: 21 scouter, 2 nya. God 
6 led/ass. Var med på scouternas

iii. Skandal: 19 scouter, de flesta är 
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på övernattning. Kommer att planera en skidresa och nästa 
övernattning kommande möten. 

iv. Waingunga: 20 scouter, god närvaro. Deltog på höstdagen med 
13 scouter. Det är roligt tycker alla. Kommer att rekrytera en gång 
till. Bra ledarteam! 

v. Rovfåglarna: Verksamhet enligt plan, patrullerna har haft 
patrullövernattningar. Var med på höstdagen, några blev 
disktriktsmästare. 14 scouter på avdelningen, några nya har varit 
nere och provat på men inte stannat kvar. 

vi. Skogsmännen: Verksamhet enligt plan, nyss varit på 
övernattning. Var med på höstdagen men med ganska få scouter. 
Är 3 patruller. Planerar att ha övernattning på Lyckan i Tyresta. 
Börjar planera E-kurs. 

vii. Mowgli vet inget mycket om, cirka 15-20 scouter (enligt Per). 
Stingarna är (enligt Rickard) 6-7 scouter. 

b. Pettersberg. 

i. Förslag till underhållsbudget saknades till mötet. 

ii. Beslut angående rutinerna för avgift och bidrag för övernattning 
diskuterades. Mötet beslutade att behålla nuvarande rutiner. 

c. Lokaler och materiel. 

i. Thomas har skrivit ett brev där han sagt att han vill hålla i allt, 
hyresförhandling, sängar, kontakter m.m, annars avsäger han sig 
allt. Det är en förtroendefråga för honom. Nicklas påpekade att 
det var R (styrelsen) som gjorde det föregående avtalet, och att vi 
är där nu igen. Jaja påpekade att det ändå är en ny situation och 
Thomas mycket väl vara ensam förhandlare. 

1. Det beslutade att Thomas har styrelsens mandat att 
ensam förhandla fram ett nytt avtal, och att Jaja stämmer 
av det med honom. 

2. Det beslutades att inte hyra ut en vecka till i augusti. 

ii. Mötet beslöt att låta Nicklas komma med ett beslutsförslag för hur 
ytterdörren ska kunna ställas upp eller öppnas under mötestid. 

d. Ekonomi. 

i. Kårens ekonomi är mindre bra. Kassören har missat att skicka in 
bidragsansökningar i tid vilket gör att avdelningarna har en 
fordran på kåren för cirka 4-5 000 kronor. Peter påpekade att vi är 
en kår och enskilda personer inte kan ställas till ansvar för brister 
i administrationen. Mötet beslöt att balansera underskotet i 
löpande räkning. 

ii. Vi ligger efter med medlemsregistreringen och inbetalningarna av 
avgifterna, som är viktiga för kårens ekonomi. Avdelningarna 
uppmanas att göra egna inbetalningskort, eller ta in avgifterna på 
mötet och betala in en klumpsumma omgående. 
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8. Läger, bordläggning av förslag till lägerplats för jubileumslägret. 

a. Diskussion fördes kring de aktuella alternativen, som visade sig 
egentligen bara vara Tiveden och Ånhammar. De övriga alternativen 
Åland och Kärringboda hade egentligen bara förekommit i något enstaka 
inlägg på webben.  
 
Miniorscoutgrenen skulle gärna åka på Miniscout på Vässarö, annars är 
Tiveden att föredra det framför Ånhammar. Juniorscout-, patrullscout- 
och seniorscoutgrenen åker helst till Tiveden. 
 
Mötet ansåg att inte bordlägga frågan, och beslutade enhälligt att åka på 
kårläger till Tiveden. 

9. Diskussion angående jularrangemang. 

a. Jaja berättade om julavslutningen och … 

b. Martin berättade att Elli Bergstrand m.fl kan ta på sig uppgiften att 
arrangera basaren. Att Eira och Konstklubben fixar fikat är klart. 
 
Mötet beslöt att styrelsen leder basaren, och att uppgifterna fördelas ut 
på dess medlemmar, efter mötet. 

10. Ledarutnämningar. 

a. Mötet beslöt enhälligt att ledarutnämna Per Johansson. 

11. Övriga ärenden. 

a. Skandal har installerat två nya vägguttag i ledarrummet i lokalen i 
Bredäng. 

b. Rikard B inbjuder till ledarmöte med fika den 5:e november, efter msc-
mötet (19.30), med prat om Pettersberg. Mycket informellt. 

c. Peter tipsade om en bok i jämställdhet, ”Hon och han”. 

d. Jaja berättade att hon sannolikt kommer att bli medlem i 
förbundsstyrelsen, att därför kommer att trappa ner engagemanget i 
kåren när det inträffar om en månad. 

e. Åsa uppmanade au att skicka ut kallelsen lite tidigare, än samma vecka 
som mötet är. 

12. Mötets avslutande 
Mötet avslutades med ljusspår, utdelning av guld-vasar, och Martin erinrade om 
betydelsen av styrelsens ansvar som en enad och samlad kraft att bära kåren 
framåt ett år till. 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Justeras/Per Johansson   Sekreterare/Björn Hagqvist 

Björn Hagqvist
Vi gör fel saker i AU, vi prata för mycket process, för lite sak. Jag vet i alla fall inte vad som händer i kåren…


