
 

Kårstyrelsens sammanträde nr 303 
Datum: 2004-11-07 Tid: kl 18.30 Plats: Rehnsgatan 16 

Närvarande: Åsa Jonsson, Björn Hagqvist, Martin Svendsen, Peter Gustafsson, Per 
Johansson, Kjell Lindberg, Karl-Erik Berndtsson, Johan Dagerhamn, Lars-Olov 
Bergstrand, Vassilios Vassiliadis, Gabriella Persson, Elisabeth Bergstrand, Henrik 
Lindén, Gustav Valin, Mirjam Furth, Mårten Dalemark. Från p 6 e: Mikael Wettercrantz. 

Ej närvarande: Anna Johansson, Daniel Torén, Rickard Johansson, Agnieszka Wrzalik, 
Johanna Augustesen, Tommy Engström. 

1 KS öppnande 
Gabriella hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2 Val av justerare 
Elisabeth Bergstrand valdes att justera protokollet. 

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

4 Fastställande av föredragningslistan 
Några övriga ärende anmäldes.  Rapport från DST förde in under 6 f.  

5 Justering av föregående protokoll 

a. Protokoll nr 302 lades till handlingarna med följande justeringar: 

i. 7 a i: ”Sara Weilburski” är den nya assistenten. 

ii. 12 a: ”Fredrik Jonsson” var det som valdes. 

6 Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

i. Waingunga: 16 scouter (11 2:a-års, 5 nyrekryterade). Planerar 
ytterligare rekrytering. Avdelningen har jobbat med 
hemhjälpsmärket under flera möten. Föräldramöte genomfört. 

ii. Stingarna: 8 scouter, 4 ledare. Medlemsantalet har minskat en 
period. Planerar ytterligare rekrytering. Alla har scoutskjorta! 

iii. Utbrytarna: Varit på övernattning och haft trevligt på 
seniorscouters vis. 

iv. Skandal: Deltog på kårhelgen, varit på övernattning och ordnat 
en nattjakt. Planerat resten av terminen, spelat innebandy och 
funderat på framtiden. 

v. Skogsmännen: 25 scouter, varav 11 deltog på kårhelgen. 
Genomfört en händighetsövernattning.  

vi. Gnagarna: -- 

 Datum  

Protokoll 2004-11-07 Justerat 

 (Utg 1)



vii. Rovfåglarna: Är 8..9 scouter på 2 patruller. 

viii. Snabbfötterna: 29 scouter, 8 ledare och assistenter. Deltog på 
kårhelgen med 18 scouter. 

ix. Laget: Laget har tills vidare bestämt sig för att heta ”Laget”. 
Deltog på scouternas höstdag både som deltagare och 
funktionärer.  Deltog på kårhelgen, sov i Mungos vindskydd. Har 
bl.a. bowlat och haft ett möte med många kalla kårar. Planerat 
och genomfört ett romantiserat möte för Stingarna, som blev 
uppskattat. 

b. Pettersberg 

i. Det finns nu en hel del ved och stockar är framdragna. 

ii. Det har inte kommit in några underlag för kostnadsberäkningar 
av lägerförrådet än, och dröjer lite till. Anledning tidsbrist. 

iii. Vattenfrågan löstes inte på kårhelgen och släpar fortfarande. 
Anledning tidsbrist. 

c. Lokaler och materiel 

i. Rhensgatan: Det har inte hänt något angående ny belysning till 
salen på Rhensgatan. Anledning tidsbrist. Det är skräpigt och 
stökigt i ledarrummet. Kranen på WC droppar fortfarande. 

ii. Bredäng: ingen anmärkning. 

iii. Mirre gjorde en allmän uppmaning om att inte ta andras saker. 
Flera saker har försvunnit i lokalerna för Skandal. 

d. Ekonomi: 
Lägerbidragen har kommit så nu är skattkistan fylld! 

e. Kårlägret gick preliminärt med 26 kkr i överskott. Främsta orsaken var 
en mycket kostnadsmedveten intendent. I övrigt några mindre 
budgetmissar. 
 
På en fråga angående kommande läger i sommar planerar de flesta 
grenar att genomför egna gren- eller avdelningsläger. 

f. Rapport från DST: Elli berättade att stämman hade varit trevlig och bra. 
FS var där och lobbade för arvodering. Mirre påpekade att många frågor 
inte diskuterats innan i kåren. Åsa föreslog att utse en sammankallande 
till nästa gång. Limpan krävde en diskussionspunkt nästa KS om DST 
ska vara på Vässarö. 

7 Redovisning av föregående vå:s juniorscoutläger: utgick även denna gång. 

8 Julfesten: 
Programmet fastställdes. Plats och lokal är inte klart. Basmärken och knivbevis 
måste beställas i stor mängd. Skandal begärde och fick 600 kr till ett spex. 

9 Jubileumsaktiviteter: 

a. Kårhelgen: Peter framförde en allmän uppfattning om att det hade 
behövts mer samordning av AU på kårhelgen. Per rapporterade att det 
var för stimmigt och stökigt med förläggningen av miniorscouterna i 
Storstugan. 



b. SSC-fest: Aktivitet kommer genomföras i början av 2005. Plan och 
budget till kommande ks. 

c. Jubileumstidningen: Björn presenterade en budget på inkommna offerter 
och förslag på finansiering. Det beslutades att trycka 1000 exemplar och 
dela ut den kostnadsfritt. Om möjligt försöka ta betalt på ledarfesten. 

10 Kompletterande val 
Utgick. 

11 Övriga ärenden 

a. Elli: Utbrytarna vill ha en mikrovågsugn för att kunna laga mat innan 
mötena. Det beslutades att Elli kan köpa in en lämplig ugn. 

b. Henrik efterlyste en speciell portkod på måndagar. 

c. Planeringshelgen 8-9/1: Ledarna från Stingarna, Rovfåglarna och 
Skogsmännen anmälde intresse. 

12 KS avslutande 
Gabriella tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

_______________________________________ 
Gabriella  Persson / ordförande 

 

_______________________________________ 
Elisabeth Bergstrand / protokolljusterare 

 


