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Protokoll från kårstyrelsens sammanträde nr 301 
Datum: 4 sep 2004 Tid: kl 15.00 Plats: Förbundskansliet 
   Råsundavägen 100, Solna 

Närvarande: Åsa Jonsson, Anna Johansson, Björn Hagqvist, Martin Svendsen, Peter 
Gustafsson, Per Johansson, Kjell Lindberg, Karl-Erik Berndtsson, Daniel Torén, Anneli 
Fridell, Mikael Wettercrantz, Elisabeth Bergstrand. 
Frånvarande: Johan Dagerhamn, Lars-Olov Bergstrand, Gabriella Persson, Vassilios 
Vassiliadis, Rickard Johansson. 

Föredragningslista 
1 KS öppnande 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, underhållsbudget Larsa 

c Lokaler och materiel, status sedan lägret Peter 

d Ekonomi Limpan/Lillen 

6 

e Jubileumslägret Peter 

a Redovisning av kårlägret Peter 7 

b Redovisning av tidigare juniorscoutläger Agga 

8 Jubileumshelgen: ansvarig, budget, program, inbjudan Martin 

9 Övriga ärenden  

 a Planering av KST  

 b Stadgarna, hur går vi vidare?  

 c Val av delegater till DST  

10 KS avslutande Björn 

 

 Datum  

protokoll 2004-08-30  

 (Utg 1)
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1 KS öppnande Björn 

2 Val av justerare 
 Till justerare valdes Åsa Jonsson 

3 Justering av röstlängden 
 Justeras vid behov 

4 Fastställande av föredragningslistan 
 Med tillägg under punkt 8 antogs föredragningslistan. 

5 Justering av föregående protokoll 
 Protokollet godkändes, med uppmaningen att ha kompletterande val som en  
stående punkt på dagordningarna fortsatt. 

6 Rapporter och meddelanden  

a Avdelningsrapporter   respektive al 
Skandal: så här skriver Mirrre: 
Vi var en ledare och ca 7 scouter på KST. Vi har haft en första möte med hög 
uppslutning vi är nog en tolv scouter och fortfarande ett ganska stort seniorlag. 
Terminsplannäringen är inte klar då siktet för närvarande är inställt på scouternas natt 
och träning inför det. Något som lyftes under mötet är diskussionen kring 
jubileumsfesten och den debatten som har varit på hemsidan. Vi anser att det är bra att 
frågor lyfts även om beslut redan är tagna, vi tycker att kåren bör främja ett bra 
diskussionsklimat som är öppet för olika åsikter. Efter vår debatt kom vi dock enhälligt 
fram till att vi vill ha en egen fest. Andledningar och argumenten för det var olika, men 
jag kan nämna några, ”vi har det roligare på en fest med bara seniorer, det blir med 
inriktat på sådant som vi gillar då”, ” det är inte roligt att komma på en fest som man 
tvingat sig till att bli bjuden på, det blir inge bra stämning” eller ” vi vill också gå på 
suparfest när vi är 18 då måste vi förstå att vi inte får komma nu”. Vi har dock ganska 
många frågor kring festerna: anordnar jubileumskommittén vår, vad ligger budgeten på, 
etc. 
Snabbfötterna: Vi lämnade tre till Rovfåglarna, första mötet med de nya Snabbfötterna 
är på måndag, vi planerar att dela ut lappar i skolan. Mycket ute, är ambitionen för den 
här terminen berättar Anna. Mycket av planeringen gör vi med Gnagarna, fortsätter 
hon. 
Nya laget som ännu inte har något namn: Rovfåglarna blev inte hämtade men 
rovfågelledarna själva ordnade en ceremoni. Skogsmännen hämtades av Agga. Vi 
planerar att ha möte på tisdagar, berättar Danne, samtidigt som han säger att de ber 
att få återkomma med namn efter det första mötet. De beräknar att vara 10-12 stycken 
medlemmar i laget.  
Rovfåglarna: Vi tog emot 3 stycken från Snabbfötterna så nu är vi sammanlagt 8 
stycken. Det är nu vi märker av effekten av att vi under två år inte hade en 
minioravdelning, säger Peter. Vi planerar att ha två patruller, antagligen kommer det att 
bli tungt när en eller två scouter är borta, nämner Peter avslutningsvis. 
Mowgli: Vi var 15-16 miniorer förra terminen, berättar Anneli. Av dessa är tre stycken 
kvar att rekrytera. Mowgli saknar ledare, för närvarande är det Anneli och Johanna A 
som är ordinarie ledare. Efter en kort diskussion kom vi fram till att försöka ordna 
ledarfrågan så som den spontant ordnades under delar av förra terminen. Då var det 
framför allt två ledare som hjälpte till på tillfällig basis, det var Peter och Niklas. Nu 
uppmanade Peter hela KS att hugga in när det går och när det behövs. Peter 
administrerar och tar på sig ett ansvar att se till så att det finns ledare. Kontakta alltså 
Peter när du kan hjälpa Mowgli. 
Waingunga: Vi har haft ett möte hittills, meddelar PJ, och berättar samtidigt att förutom 
han så ar Wennberg, Nicole och Danne ledare och ass på avdelningen. Vi planerar att 
ha en gemensam rekryteringsaktivitet tillsammans med Mowgli veckan som kommer. 



3 
Vi har lämnat upp en scout till Gnagarna. 
Fiskpinnarna är nedlagt nu berättar Micke. Ungefär hälften av medlemmarna i det 
tidigare laget är assistenter på olika avdelningar. De andra gör lumpen eller studerar. 
Av dem som började i laget en gång är ungefär hälften med i kåren fortfarande. Micke 
har nu istället tagit hand om ett nytt seniorlag som kallar sig Utbrytarna! 
Utbrytarna: Vi har haft ett möte, säger Elisabeth som talesperson för laget, vi har ett 
terminsprogram och ett rop. Laget består av 6-7 scouter. 
Gnagarna: Vi har skickat upp fem scouter till Skogsmännen, säger Åsa. Vi har tagit 
emot en ny från Waingunga och 15-16 från Mowgli. Sammanlagt är vi 24 stycken nu, 
berättar Åsa. Ledare och ass på avdelningen är Åsa, Fredrik J och Erik L, Niklas 
Hidmark, Niki U och Elisabeth B. 
 b Pettersberg, underhållsbudget  

 Limpan berättar att han och Larsa klippt gräset på Petters som var midjehögt, vi 
klipper för sällan säger han med emfas, kanske ska vi fundera på att köpa en 
åkgräsklippare. 
 Det är vattenproblem på Petters, det rinner inte till tillräckligt med vatten i den 
bruns som finns. Alternativ för att ordna det är att borra en till brunn, köra ut tankar 
är det är hög belastning. Alla alternativ har för och nackdelar. KS uppmanade 
Limpan och Larsa att ta fram ett underlag med beslutsförslag för KS att ta ställning 
till. 
När det gäller underhållsbudget så önskar KS att få redovisat för sig åtgången av 
de budgeterade medlen för underhåll av Petters enligt den framtagna 
underhållsbudgeten. Kårens kassörer Limpan och Lillen kikar på det. 

 c Lokaler och materiel, status sedan lägret Peter 
  Peter berättar att lägermaterialet är i normalt skick, inte i toppskick. Det kanske 
tar en eller två dagar att fixa det som inte är bra, men det son inte är bra är 
hanterbart, det är ingen katastrof, som Peter säger. Det saknas en specifik ordning 
dock, på grund av att vi inte har någon materialförvaltare så vet vi inte. 
Larsa föreslår att vi bygger ett speciellt materialförråd på Petters, han lovar att 
återkomma med en mer detaljerad plan och ett kostnadsestimat. KS applåderar 
initiativet. 

 d Ekonomi Limpan/Lillen 
 Ekonomin är skakig som vanligt, meddelar kassörerna. Lägerredovisningen 
behöver mejlas ut till KS. Peter fixar. 
Monica uppmanas att lägga ut inbetalningskort i lokalerna. 

 e Jubileumslägret Peter 
 Ekonomiredovisningen är inte helt klar ännu. Lägret som helhet var lyckat, 
säger Peter, och tillägger att det varit ett lärdomsrikt läger, men lyckat i slutändan. 
Bra lägerchef! utropar anonym KS-ledamot. 

7 a Redovisning av kårlägret Peter 
Ingen den här gången alltså. Vi ser med spänning fram emot den. 

 b Redovisning av tidigare juniorscoutläger Agga 
 Agga var inte närvarande 

8 Jubileumshelgen: ansvarig, budget, program, inbjudan Martin 
Grenarna ansvarar för respektive Kryptrofen, Juniorskinnet, Skinnet. 
AU ordnar en inbjudan genom att sända ut en mall som avdelningarna kan 
komplettera. 
Kårhelgen startar med scouternas höstdag och fortsätter sedan till Petters. Bussen 
hyr vi och det ordnade Micke genom sin bror (tack, bror) 
Matlagare ordnar AU. 
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Avgifter: ledare och ass ingen avgift, scouter 100 kr, föräldrar och småsyskon 25 
kr. De som kommer ut på söndagen hämtas med bussen från Hemfosa. 

 8.5 Julfest 
Julfest ordnas i Jakobsbergs gård den 12 december. 

 8.6 Julfika 
 AU har kontakt med församlingen angående at ordna kyrkkaffe under våren. 
Dessvärre kan vi inte ordna det under hösten eftersom församlingssalen är under 
ombyggnad. 

 8.7 Jubelaktiviteter 
KS beslutade om budget för julfesten enligt förslaget från kommittén. Det innebör 
att 15.000 kr betalas ut som förskott till kommittén. 

 8.8 Kompletterande val 
Emma Eriksson valdes till ass på Skandal (välkommen!) 
Fredrik Jonsson och Erik Levander valdes till ass på Gnagarna 
Elisabet Bergstrand valdes till seniorrepresentant för Utbrytarna 

9 Övriga ärenden  

 a Planering av KST  
 KS uppdrar år AU att planera KST 

 b Stadgarna, hur går vi vidare?  
 KS-ledamöterna uppmanar sig själva att ta upp frågorna på avdelningarna så 
som de finner lämpligt. Två frågor är viktiga: vill vi ha egna stadgar i kåren? Vill vi 
ansluta oss till förbundets? 

 c Val av delegater till DST  
Till ordinarie delegater valdes Micke W, Åsa J, Johanna A, Martin S, Anneli, Niki, 
HC, Elisabet B. Till suppleanter valdes Limpan och Pliiiggis. 

10 KS avslutande Björn 
Björn Mötesordförande tackade alla för engagemang och intresse. KS avslutades 
på Råsundavägen med ett rungande kårrop. 

 

 

_______________________________________ 
Björn Hagqvist / ordförande 

 

_______________________________________ 
Åsa Jonsson / protokolljusterare 

 


