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Kårstyrelsens sammanträde nr 302 
Datum: 2004-10-03 Tid: kl 18.30 Plats: Jakobsbergs Gård 

Närvarande: Åsa Jonsson, Björn Hagqvist, Martin Svendsen, Peter Gustafsson, Per 
Johansson, Kjell Lindberg, Anneli Fridell, Johan Dagerhamn, Lars-Olov Bergstrand, 
Gabriella Persson, Elisabeth Bergstrand, Johanna Augustesen , Henrik Lindén, Gustav 
Valin, Mirjam Furth. 

Ej närvarande: Anna Johansson, Karl-Erik Berndtsson, Daniel Torén, Mikael 
Wettercrantz, Vassilios Vassiliadis, Rickard Johansson, Agnieszka Wrzalik. 

1 KS öppnande 
Martin hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2 Val av justerare 
Johan valdes att justera protokollet. 

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

4 Fastställande av föredragningslistan 
Val av ssc-representanter lades till punkt 12 Val, och Larsa hade ytterligare att 
rapportera under 7 c Lokaler och material. 

5 Justering av föregående protokoll 

a. Protokoll nr 300 lades till handlingarna. Limpan begärde ett utdrag med 
punkt 6 och 8 för att ordna konton och formalia. 

b. Protokoll nr 301 lades till handlingarna med följande justeringar: 

i. Första stycket under 6 a Avdelningsrapporter ströks. 

ii. ”Elisabeth” felstavat i hela dokumentet. Elisabeth Bergstrand var 
dessutom närvarande. 

iii. Under 9 c Val av delegater till DST valdes även Niki Ulfstedt och 
Elisabeth Bergstrand. 

iv. ”Kårrop” felstavat i punkt 10. 

v. Genomgång av stavning behövs. 

6 Uppföljning av tidigare beslut 
Det fanns inget att följa upp. 

7 Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

i. Waingunga: Sara Weilburski ny assistent. Rekrytering har gått 
sådär. Haft verksamhet enligt plan. Tre nya scouter har börjat. 

ii. Mowgli: Är tre ledare och tre scouter. Planerar att rekrytera. En 
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ny scout har börjat. 

iii. Utbrytarna: Vann Hajkbenet tillsammans med seniorscouter från 
AF i samma lag. Är sex scouter och en Al. 

iv. Skandal: Är 13 scouter och tre ledare. Haft en övernattning och 
deltagit på Hajkbenet med gott resultat. Har möten enligt plan. 

v. Skogsmännen: Är fyra patruller, cirka 20 till 25 scouter. Haft en 
övernattning, deltagit på Silverugglan, haft orienteringsmöte. 
Kommer delta på kårhelgen och har föräldramöte kommande 
möte. 

vi. Gnagarna: Har tappat tre scouter, är nu 20 till 21. Haft 
föräldramöte och satsar nu på kårhelgen närmast. 

vii. Rovfåglarna: Är blott 8 scouter! Haft hajk vid Grindsjön och 
Petters. Kom på 4:e plats på Silverugglan med fyra scouter och 
en ledare. Haft ett föräldramöte med engagerade föräldrar! 

b. Pettersberg 

i. Genomgång av lösningsförslag och kostnad för vattenproblemet: 
Larsa berättade att det saknas en lösning eftersom problemet 
inte riktigt är klarlagt. Det kan röra sig om kapacitetsbrist, men 
även ett rörledningsproblem. Detta ska undersökas under 
kårhelgen. 

ii. Genomgång av lösningsförslag och kostnad för ett permanent 
lägerförråd: Larsa presenterade en idéskiss och berättade att 
den kunde byggas vid sidan av parkeringen. Tanken är att ställa 
två stålcontainrar med ett par meters mellanrum, sätta ett tak på 
och klä med panel. Stålcontainrarna kostar ca 30 kkr. Beroende 
på typ av grund och mängd eget arbete går resten på mellan 60 
kkr och 125 kkr. Efter en stunds diskussion fick Larsa förtroendet 
att gå vidare med en inriktning på max 150 kkr totalt. 

iii. Rekryteringen av en gårdsfogde, rapport. 
Larsa, och ingen annan heller, hade något att rapportera. Martin 
sa att de kanske fanns ett ”kanske”, ett par föräldrar men att det 
var för tidigt att hoppas. 

c. Lokaler och materiel 

i. Ny belysning behövs till salen på Rhensgatan. Nya armaturer 
och lysrör m.m. kostar cirka 6000 kr. Utgiften är ej budgeterad. 
Monteras av Fredrik och Robban med hjälp av Limpan. Det 
beslutades att göra på detta sättet och att skjuta till 6 kkr. 

ii. Larsa berättade att det nu finns en kopiator i Bredäng. Han lät 
hälsa från lokalfogden att de möbler som kommit till lokalen och 
tar upp plats ska tas bort av den som ställt dit dem. Lokalfogden 
är också irriterad över att kodlåset inte fungerar än. Enligt 
Limpan är det Wennberg som inte gjort klart. 

iii. Lokalfogden på Rehnsgatan lät hälsa att det inte får finnas mat i 
trappförrådet, den ska vara i köket. Han ville också att ks ska ta 
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ställning till Bed & Breakfast. Önskemålet är 20/5 till 22/8. Det 
beslutades att bordlägga frågan för beslut nästa KS-möte. 

iv. Ekonomi: 
Ekonomin är dålig. Det finns dock pengar i kassan än så länge. 
Det saknas redovisning från flera läger och en rad andra 
aktiviteter. Angående redovisning av kostnader för Pettersberg 
tänker Limpan ta med sig kvittona som de är. Hur Lillen kommer 
att göra är upp till honom. Till detta möte fanns inga kvitton. 

8 Redovisningar 

a. Kårlägret var ej klart att redovisa. 

b. Redovisning av tidigare juniorscoutläger redovisades inte heller, 
eftersom Agga inte var närvarande. 

9 Jubileumshelgen: 
Genomgång av planeringen gjordes och planen justerades något. (se bilaga). 
Gabbi och Kricke lagar mat och vill ha anmälningar och pengar av 
avdelningarna snarast. Diskussion kring förläggningen slutade med att Jsc 
sover på golvet i storstugan, Msc i logementen, Psc i tält och Skandal i 
ledartorpet. Övriga Ssc är assistenter och är med avdelningarna eller sover i 
stockvindskydd. 

10 Julförsäliningen: 
Det beslutades att scouten får 5% av försäljningspriset i provision och att resten 
går till scoutkåren, men att det är frivilligt både för avdelningarna och scouterna 
om de vill delta eller inte. Al ansvarar för sina scouter och Ksek sköter inköp 
centralt. 
 
Julavslutningen: 
Programmet justerades och fastställdes (se bilaga). Plats och lokal är inte klart. 

11 Seniorscouternas jubileumsfest: 
Lagen hade inte haft möjlighet att prata ihop sig till detta möte.  

12 Val 

a. Fredrik Jonsson valdes till DST-delegat. 

b. Henrik Lindén och Tommy Engström valdes som ssc-representanter i 
Ks. 

13 Övriga ärenden 

a. Mirre påpekade att det behövs städmaterial till Petters. Det beslutades 
att Gabriella handlar i samband med kårhelgen. 

b. Mirre påpekade att det behövs en tydligare instruktion till diskmaskinen 
på Petters.  

c. Mirre undrade hur det nya märkessystemet fungerar för ssc, och fick 
svaret att Niklas Hellberg nog kan hjälpa henne. 

d. Mirre beklagade att Skandal blivit bestulna på rep, tågvirke och annat 
material till sjömaning, och uppmanade ”tjuvarna” att lämna tillbaka, 
med hot om att sno tillbaka vid första bästa tillfälle. 
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e. Peter hade en fråga om problemet med privat lån av tält och annan 

utrustning. Till scouternas natt hade det saknats tältdelar. Det finns 
ingen som förvaltar, ingen att boka hos. Enligt Larsa och Limpan har 
detta skett flera gånger mot en hyra, och då har det fungerat. Larsa åtog 
sig att vara bokningsansvarig för tält och lägerutrustning! 

14 KS avslutande 
Martin tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

_______________________________________ 
Martin Svendsen / ordförande 

 

_______________________________________ 
Johan Dagerhamn/ protokolljusterare 
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Program Julfest 2004 
Datum: 2004-12-12 söndag 

Plats: Kåken, Mälarhöjden 

Tid Moment Ansvarig 

14.00 Samling Mälarhöjdens T-bana 

Kårrop 

Spår, tipspromenad 

Jsc-grenen 

14.45 Julstaffetter Psc-grenen 

15.30 Luciatåg 15 min Msc 

 Choklad, vispgrädde, lussebullar, dukning Skandal 

 Julspex, GVB 80 år 15 min Laget 

16.30 Jultal och andra kloka ord 

Julpsalm 

Jerry 

JanE 

16.50 Prisutdelning, terminspriser 

Märkesutdelning, basmärken 

Utnämningar 

Kårrop 

Scoutsången 

AU 

 

 

 

JanE 

17.30 Avdelningstid  

18.00 Slut  

18.10 Städning, alla städar ”sitt” och övriga hjälper till där 
det behövs 

AU 

18.30 Efterglöd för led, ass, ssc Utbrytarna 

 

Övrigt Ansvarig 

Inbjudningar ksek 

Pynta lokal AU + frivilliga 

Nycklar Martin 
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Msc Jsc Psc Ssc För

08.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

Msc Jsc Psc Ssc För

08.00 Hämtas med Buss 
8.33 Hemfosa

09.00 Kryptrofén Juniorskinnet Skinnet Kryptrofén föräldralag

10.00 Kryptrofén Juniorskinnet Skinnet Fika, rundvandring 
[AU]

12.00 Lunch vid lägerbålet 
[AU]

14.00

14.30 Avdelningstid Avdelningstid Avdelningstid Avdelningstid Buss till Hemfosa, tåg 
avgår 15.24

15.30

16.10

16.30

lördag

lördag

Buss till Pettersberg [MW]

Middag [G+K]

Lägerbål [JE]

Scouternas Höstdag

Buss hem (i mån av plats)

Kvällsmål [JE]

Lokalen Bredäng

Lokalen Rehnsgatan

Grötfrukost [G+K]

Lunch [G+K]

KM i Livlina [UTBRYTARNA]

Gemensam samling, prisutdelning, utnämningar [AU]

KM i Livlina [UTBRYTARNA]

Tåg utresa: Sth C kl 07.52, Älvsjö 08.01, Hemfosa 08.33. Hemresa: Hemfosa 15:24, Älvsjö 15.58, Sth C 16.08

Parkering vid Orvar eller inte? [LIMPAN]

Buss 848 hem kl 14.39, 16.39

Var startar Kryptrofén? Kan ett föräldralag vara med?

MSC-avd som inte deltar på lördag hämtas Hemfosa med föräldrar?


