
1 
 
 Datum  

Protokoll 2004-01-25 Ej justerat 

Kårstyrelsens sammanträde nr 294 
Datum: 2004-01-25 

Tid: kl 18.30 

Plats: Bredängsvägen 236 

Närvarande: Anna Johansson, Björn Hagqvist, Martin Svendsen, Niklas Hellberg, Peter 
Gustafsson, Rickard Johansson, Åsa Jonsson, Agnieszka Wrzalik, Johan Dagerhamn. 

Frånvarande: Lars-Olov Bergstrand, Vassilios Vassiliadis, Gustav Valin,  
Hans Strömquist, Mikael Wettercrantz, Ragnhild Jansson, Per Johansson. 

Föredragningslista 
1. KS öppnande. 

Martin öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson. 
Till justeringsperson valdes Rickard. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan. 
Föredragningslistan fastställdes. Ett övrigt ärende och 6 e redovisning av psc-
lägret Elodrado 2003. 

5. Justering av föregående protokoll. 
Föregående protokoll saknades. 

6. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 

i. Gnagarna: Haft två möten, dålig närvaro. 

ii. Snabbis: Haft två möten, bra närvaro. 

iii. Skandal: Skidresan blir förmodligen bara en helg. 

iv. Waingunga:   . 

v. Rovfåglarna: Har startat upp terminen, haft två möten. Ska ha 
övernattning på Vindalsö och långfärdsskridskor med Berguven. 
Nadja har börjat som ass och Alex har ryckt in i lumpen. 

vi. Skogsmännen: Haft två möten. Minst en ny medlem. God 
närvaro. Kanske börjar fler. 

vii. Mowgli: . 

viii. Stingarna:  
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b. Pettersberg. 

Ingen jobbar med budgeten, ingen ny gårdsfogde. 

c. Lokaler och materiel. 

i. Rickard har skaffat mikro och pizzor till Bredängslokalen. 

ii. Städningen på Rehnsgatan diskuterades. Ny dörrmatta behövs. 
Städschemat behöver justeras. AU kontaktar lokalfogden. 

d. Ekonomi 

i. Kassören rapporterade muntligt att kåren har dålig likvid och 
måste ta av tidigare år för att klara utbetalningar. 

ii. Terminsavgifter kommer inte in i rätt takt. (Medlemslistorna har 
inte heller skickats ut.) 

e. Jubileumslägret 
Inget nytt att rapportera. 

f. Redovisning av psc-lägret Elodrado 2003 
Johan redovisade resultatet. Just nu är lägret överdebiterat för bussresa 
med 7 000 kr, Johan kommer att kräva tillbaka pengarna av distriktet, 
vilket betyder cirka 5 000 kr i överskott, plus en gastub. 

7. Uppföljning av tidigare beslut. 
Inget att anmärka. 

8. Tävlingar under våren 
Under våren har vi en kontroll på Älghornet och en på Björnklon, men detta har 
eventuellt ändrats. Vem ska vi skicka till Tois möte? AU ordnar. 

9. Jubileumsaktiviteter 

a. På gång är: Röda sigillet, jubileumsläger, fest: Diskussion kring kåsor 
och tröjor m.m. Märke till lägret självklart. Förslag till jubileumsmärke och 
lägermärke till mars-ks. 

b. Jubileumsfesten bör vara en för ledare och en för seniorscouterna. 
Inriktningen är att ha över 100 deltagare på ledarfesten, och den får 
kosta kåren max 10 000 kr (men gärna ingenting). Festkomitté är under 
bildande. 
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10. Övriga ärenden. 

a. Peter önskar bidrag för en handledarkurs på Kjesäter, för halva 
kurskostnaden 340 kronor. Det beslutades att ge Peter bidraget. 

b. Åsa önskar bidrag för Explorer Belt med 25 %, mostvarande 1 975 
kronor. Det beslutades att ge Åsa bidraget. 

11. Mötets avslutande 
Martin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Justeras / Rickard Johansson  Sekreterare / Björn Hagqvist 

 


