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 Datum  

Protokoll 29 februari 2004  Löpnummer 295 

Protokoll från kårstyrelsens sammanträde 
nr 295 
Plats: Lokalen Bredäng. 

 

Närvarande: Hans Christian Svendsen, Per Johansson, Anna Johansson, Åsa 
Jonsson, Niklas Hellberg, Peter Gustafsson, Mikael Wettercrantz, Mirjam Fürth, Kjell 
Lindberg, Björn Hagqvist (mötesordförande), Martin Svendsen (mötessekreterare). 

 

1. KS öppnande. 

 Mötesordförande Björn hälsade alla välkomna 

2. Val av justeringsperson. 

Mirjam Fürth valdes att tillsammans med mötesordförande justera 
protokollet 

3. Justering av röstlängden. 

Justeras vid behov 

4. Fastställande av föredragningslistan. 

 Föredragningslistan fastställdes med tillägg av fyra övriga ärenden 

5. Justering av föregående protokoll. 

 Föregående protokoll lades till handlingarna 

6. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 

Rovfåglarna har haft övernattning på Vindalsö, det var speciellt men 
det fungerade bra. Svagt med närvaro i en av patrullerna men ledarna 
har talat med dem om det så kanske en lösning är på gång, berättar 
Peter, kanske det beror kanske på någon slags ”gruppgrej”. Det som 
står på tur nu är ptr-övernattningar. 

Skogsmännen har haft övernattning med HE, det gick bra. HE har få 
medlemmar och vill gärna samarbeta, faktum är, berättar Niklas, detta 
är första gången i HE:s historia som de har en gemensam över-
nattning med en avdelning utanför den egna kåren. Skogsmännen har 
23 medlemmar varav två nya under det här året. Jaja har deltagit på 
ett ideologi-möte. Det som står på tur nu är ptr-övernattningar. 
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Stingarna har haft möten. De planerar en övernattning i april. För 
närvarande har de en stabil grupp på ca. åtta medlemmar, men 
samtidigt bedömer HC att avdelningen håller på att stabilisera sig på 
12-13 scouters-nivån. Deltagarantalet på möten under året har 
pendlat mellan 4 och 20. 

Skandal:s seniorscouter tar alltmer ansvar och har på det viset 
kommit längre, menar Mirre. De har haft ett pulka- och ett discomöte, 
båda lyckade, säger en leende Mirre. De har inte planerat någon 
övernattning under vårterminen ännu. För närvarande ar de 17-19 
medlemmar, någon som har sagt att han slutat är kanske på väg 
tillbaka. 

Waingunga planerar så mycket uteverksamhet som de bara kan, 
minst ett i månaden ute är avdelningens mål, berättar PJ. I maj ska 
avdelningen ha en övernattning. Inom ramen för sitt TG-projekt har 
Gabbi besökt avdelningen. Deltagarantalet på mötena pendlar mellan 
14 och 18.  

Snabbfötterna samarbetar mycket med Gnagarna. Avdelningen har 
för närvarande 22 medlemmar plus de två som nyligen varit med på 
prov, meddelar Anna entusiastiskt. Föräldramöte den 8 mars är 
inplanerat liksom en övernattning med TUF. TUF är Turkiska 
UngdomsFörbundet som har sökt samarbete med Snabbfötterna. 
Anna tar kontakt med Redo för att se om de är intresserade av att 
skriva om evenemanget. 

Gnagarna har varit ute tre gånger denna termin och haft en 
hantverksövernattning. Den 8 mars planerar de att ha ett 
föräldramöte. Närvaron blir allt bättre, berättar Åsa, för närvarande 
består avdelningen av 13 scouter. 

Fiskpinnarna rullar på, säger Micke lakoniskt, men fyller straxt på att 
de fundera på en hajk till lägret i sommar och att de haft ett kul 
pulkamöte, Nu är det ca. 6 aktiva seniorscouter i laget, många av de 
tidigare seniorerna är aktiva på avdelningar. 

Mowgli var dessvärre inte närvarande så om dem vet vi intet. 

b. Pettersberg. 

i. Arbetsträffen, vad ska göras etc. 

Arbetsträff den 26 till 28 mars. Det är problem att vi inte har någon 
gårdsfogde. Men Micke hade en lista på vad som behöver göras. 

Fönstren behöver tätas och målas 

El i korridoren behöver åtgärdas 

Ett uttag i salen fungerar inte 

Dasstunnorna på torpet behöver tömmas 

Det behöver skaffas hushålls- och toalettpapper, tvål, 
rengöringsmaterial och sopsäckar. 

Ved 

Måla golvet i ledarrummet 
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Renovera något av logementen (gardinstänger, lampor, sängarna 
etc.) 

I torpet läcker taket vid skorstenen 

Gropen utanför köket behöver åtgärdas 

AU kontaktar någon som kan ordna mat. Anmälan för mat bör 
göras, i övrigt organiseras verksamheten på lördagsmorgonen. 

ii. Petters 2000, dags att formellt avbryta projektet? 

Diskussionen vågor gick höga, bör vi avsluta projektet eller ska 
det kvarstå som det gör? Vi behöver ta reda på om Petters 2000 
är ett stämmobeslut för att det nuvarande KS ska veta hur vi ska 
handtera frågan. 

c. Lokaler och materiel. 

På initiativ av Mirre diskuterades det gemensamma materialet i 
lokalerna, Mirre föreslog att mer material som exempelvis knop- och 
surrningsrep skulle vara gemensamma. Avdelningarna i respektive 
lokal kan fortstätta diskussionen sinsemellan. 

Materialgenomgång kommer att ske genom lägret. 

d. Ekonomi. 

Lägerbidragsansökningarna är försenade men kåren har fått anstånd, 
berättar Limpan. 

Peter gick inte kursen som han beviljades bidrag till. 

Kårens ekonomi är ansträngd, meddelar kårkassören. 

e. Jubileumslägret. 

Lägermöte år planerat till den 7 mars. Då kommer grenlägerchefer att 
vara klara. 

Juniorlägret planerar att ha ett riddartema. 

7. Uppföljning av tidigare beslut. 

 Tidigare beslut gicks igenom och bockades av. 

8. Scouternas dag, status och uppföljning. 

 På gång, vi har ännu inte några officiella baskontrollanter 

9. Jubileumsaktiviteter, status och uppföljning 

En jubileumsfestkommité har formats med Elli Nordström, Lillen 
Berndtsson, Janne Engvall och Moberg Anelli. De kommer kanske att 
knyta fler till sig. 

En tidning planeras, redaktör är Björn Hagqvist. 

a. Förslag till jubileumsmärke 

 Inbjudan att lämna förslag ska gå ut så snart som möjligt. 
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10. Övriga ärenden. 

 

a. Inbjudan till ledar- och seniorscouthajk. 

Björne och Martin inbjuder till ledar- och seniorcykelhajk på de 
sörmländska vägarna, delar av hajken kommer att gå över 
vatten. 

b. Valborg 

Peter meddelar att han har kontakt med kyrkan. De vill helst 
slippa så mycket av arbetet som möjligt så vi för en stor del av 
arrangemanget. Arrangemanget kommer att gå av stapeln på 
parkeringen ovanför Mälarhöjdsbadet. Peter återkommer om 
fler detaljer senare. 

c. Deltagande på KS 

PJ tar upp frågan om deltagande på KS, det är ett önskemål 
att alla kommer, man bör se KS som en viktig uppgift som 
avdelningsledare. 

d. Strategiresan 

Martin uppmanar KS-medlemmarna att delta i förbundets 
arrangemang Strategiresan 

e. Micke 

Micke Wettercrantz har kommit över ett antal kaffemaskiner 
som erbjuds kåren. KS menar att det är för komplicerat att 
underhålla maskinerna. KS tackar för erbjudandet men avstår 
att anta det. 

11. KS avslutande. 

 Mötesordförande tackade för intresse och engagemang. 

 

Vid protokollet 
 
 
Björn Hagqvist Martin Svendsen 
(mötesordförande) (mötessekreterare) 
 
 
Mirjam Fürth 
(justerare) 


