
 

Protokoll från 
Kårstyrelsens sammanträde nr 309 
Datum: 2005-05-08 Tid: kl 18.30 Plats: Jakobsbergs gård 

Närvarande: Gabriella Persson (mötesordförande), Martin Svendsen (mötes-
sekreterare), Peter Gustafsson, Anna Johansson, Per Johansson, Johanna 
Augustesen, Åsa Jonsson, Johan Dagerhamn, Kjell Lindberg, Daniel Torén, Mikael 
Wettercrantz, Elisabeth Bergstrand, Lars-Olov Sandberg. 

Föredragningslista 
1 KS öppnas Gabriella 

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  

c Lokaler och materiel  

d Ekonomi Limpan/Lillen 

e Kårläger 05: uppföljning av planering respektive al 

7 

f Rapport från valberedningen  

8 Pettersberg: lägerförråd  

9 Valborg (stort tack till alla)  Peter 

10 Bredängsdagen: information från möte med SB Martin 

11 Vårfest  

12 Seniorscouternas jubileumsfest: fastställande av budget och 
finansiering enligt ssc-grenens förslag. 

Johanna, 
Elisabeth 

13 Kompletterande val: Mirre som AL på Skandal  

14 Verksamhets och budgetmöte  

15 Närvarorapporter: Larsa påminner  

 Datum  

Kallelse 2005-05-01  

 (Utg 1)



 

16 Övriga ärenden  

 a Robinsondagen  

 b Uthyrning av Pettersberg  

 c Arbetsträff  

 d Utbildningsbidrag  

 e Scouternas Natt  

17 KS avslutas Gabriella 

 



 

1 KS öppnas 
KS öppnas av mötets ordförande, Gabriella. 

2 Val av justerare 
Till justerare valdes Johanna 

3 Justering av röstlängden 
KS beslöt att justera vallängden vid behov 

4 Fastställande av föredragningslistan 
Ovanstående föredragningslista antogs. 

5 Justering av föregående protokoll  

7 Rapporter och meddelanden  

 a Avdelningsrapporter  
Rovfåglarna: Peter berättar att avdelningen deltagit på Älghornet, innan dess hade de 
en trevlig träningsövernattning tillsammans med Skogsmännen. Två patruller deltog 
från avdelningen och de klarade sig sisådär berättar Peter vidare, avdelningen är ju 
inte så stor just nu. Patrullerna kämpade väl, framhåller han. Avdelningen gjorde en fin 
insats på Valborg, vilket Peter tackar för. KS instämmer. Nu stundar hajk och, i 
sommar, läger. Närvaron är alltfort svajig, meddelar Peter beklagande. 
Skogsmännen: Också Skogsmännen har deltagit på Älghornet, och Johan kan 
bekräfta att träningsövernattningen var trevlig och bra. På Älghornet deltog 
avdelningen med tre patruller, Uttern/Örnen gick som en patrull. Avdelningen placerade 
sig som trea i tävlingen, Räven kom trea i patrulltävlingen och Johan vann al-tävlan. 
Grattis! Falken har varit på patrullövernattning, och ytterligare en patrull. En framgång, 
säger Johan, för det är svårt att få scouterna med på övernattningar. Annars är 
närvaron bra på mötena. Johan förutser bra närvaro på lägret. Kul! 
Gnagarna: Åsa berättar att också Gnagarna varit på träningsövernattning. I Ådalen, 
det var kul, ler Åsa. Det var svårt att få med scouterna på Björnklon, ungefär ½ gänget 
deltog. Åsa kom själv 2:a på al-tävlan. Grattis! Andraårsjuniorerna ska gå på 
andraårshajk, ungefär 4 stycken. Åsa räknar med mellan 15 och 20 deltagare på lägret. 
Saltbrytarna: Seniorerna ska åka till Gotland veckorna 30 och 31. Nästa helg är det 
dags för övernattning på Petters. Seniorerna ska vara funktionärer på minimaran och 
på maran den 4/6. 
Waingunga: Per berättar att de hade en kul gemensamövernattning i februari. På 
Lemshaga – massor av hyss, massor av tälja pimpelspö, men inte massor av fisk vid 
pimplingen efteråt, det var i alla fall kul att pimpla för miniorerna, sa Per med ett stort 
leende. På Myrstigen gick Limpan som AL. Avdelningen kom på 13:de plats, en 
väsentlig förbättring från förra året så det blev en rejäl fest efteråt, med disko och 
poppkorn. Mycket städa för ledarna, eftersom många av poppkornen inte hamnat i 
miniorernas magar. Två-tre tjejer har trist nog slutat på avdelningen, de har valt att 
fokusera någon annan verksamhet. Avdelningen har för närvarande 17 medlemmar, 
varav 14 går upp till Gnagarna till hösten. 
Mowgli: Avdelningsarbetet går bra, berättar Johanna. Trots det har Mowgli förlorat en 
av sina miniorer, ännu har ledarna inte kontaktat pojken eller hans föräldrar – det 
verkar vara något fel på telefonnumret. På Myrstigen tävlade avdelningen tillsammans 
med Stingarna. En patrull med två miniorer från Mowgli och fyra från Stingarna. 
Preliminärt kommer det två på lägret. Avdelningen har för närvarande 6 eller 7 
medlemmar. 
Snabbfötterna: Anna bekräftar Åsas intryck av den gemensamma 
träningsövernattningen. På Björnklon placerade sig en patrull på 3:dje plats, Jossan 
blev 3:a i al-tävlan, sammanlagt placerade sig avdelningen på 4:de plats. Grattis! Vi har 



övat mycket samarbete och de har snappat en del, säger Anna lakoniskt. Dessutom, 
tillägger hon i en lite gladare ton, har patrullerna fått tillfälle att planera 
avdelningsmöten själva, vartannat möte under en period. Ja, naturligtvis i samarbete 
med oss ledare, Lillen har varit central. Just nu planerar vi årets upplaga av 
andraårshajken, avslutar Anna. 
Wiglaf: Under Krister Flygare hade vi hajk, meddelar Danne. Och mellan den 11 och 
den 19 juli ska vi ha hajk och rekreation i Hälsingland. Seniorerna ska få vara i min 
sommarstuga, berättar Danne. Där finns tillfälle till grottbesök, paddling och sol & bad. 

 b Pettersberg 
Frågan om var vi gör av med de fulla dasstunnorna på torpet kom upp, svaret som 
gavs var att vi kan tömma dem i vårt trekammarsytem. En slamsugarbil kommer och 
tömmer vårt system en gång om året, på våren. Saltbrytarna som åker ut i helgen lövar 
att ordna med det. 

 c Lokaler och materiel 
En ny aluminiumdörr har kommit upp i bredängslokalen. 

 d Ekonomi 
Den är under kontroll, meddelar Limpan – så kallad limpankontroll. Limpan berättar 
vidare att han gör bokslutet efter den sista maj, sedan tar Lillen över. 
Det känns, rapporterar Limpan från sitt inre, som om pettersbudgeten ligger bra till, 
kanske plus. Uthyrningen har gått bra. Men det är inte bara bra eftersom vi inte utfört 
några reparationer och då alltså inte har några kostnader i samband med det. Limpan 
beklagar att han inte hunnit betala ut lägerbidrag så som han borde, men lovar bättring. 
När det gäller lägerbidrag (övernattningabidag) så ska man sända information till 
Pliigggis, han mejlar Limpan som betalar ut. Själva mejlet är underlag för utbetalningen 
och allegat i bokföringen.  
Limpan informerar: 
Man måste rapportera alla (även vuxna) som deltagit i övernattningen med namn och 
födelsedatum. 
Det som berättigar till bidrag är deltagare som bor i Stockholms stad som också är 
under 20 år och att utfärden varar över två övernattningar. Att alla ändå måste 
rapporteras beror på att det är viktigt för oss att visa hur många som är engagerade i 
aktiviteten.  
Kostnaden för att hyra Torpet är 150:-, denna kostnad kan bytas mot arbete. 

 e Kårläger 05: uppföljning av planering 
Miniorscoutlägret kommer att vara på Vässarö mellan den 16 och den 19 juni. 
Lägermeddelande 1 har gått ut, fler är på gång, liksom budget som ledarna ber att få 
återkomma om. 
Juniorscout: Gnagarna har hittills 10 stycken definitivanmälda, räknar med 14,5 
deltagare. Den 0,5 deltagaren är den med reducerad avgift. Snabbfötterna har 5 
definitivanmälda, några till kommer, ledarna räknar med 10 stycken totalt. Lägret 
kommer att var mellan den 6 och 12 augusti. 
Planeringen inför patrullscoutlägret går trögt berättar ledarna. Platsen för lägret är 
emellertid bestämd till Björnö på Ingarö. Rovfåglarna räknar med en lägerpatrull. 
Skandal räknar med att segla veckan före juniorscoutlaget. 

 f Rapport från valberedningen 
Det finns folk på alla avdelningar, berättar Anna, men många andra poster är obesatta, 
bland annat alla i AU, även om det finns idéer och förslag. 

8 Pettersberg: lägerförråd 
Beslutades att fortsätta arbetet med lägerförråd i enlighet med de skisser som 
presenterats. Ett budgettak sattes till 180 000 SEK. Ambitionen är att allt material ska 
samlas i det nya materialförrådet. 



9 Valborg (stort tack till alla)  
Peter berättar om ett mycket större arrangemang än förra året. Där fanns olika stånd 
med aktiviteter som porslinskrossning, lotterier, kaffe & bulle, korv och godis. Mycket 
försäljning som skapade en stor bruttointäkt. Eftersom det var svårt att beräkna 
åtgången köptes det in för mycket. Det överblivna kan användas till andra aktiviteter, 
eller säljas i andra sammanhang. Vädret var kanske lite trist men det hindrade inte en 
större uppslutning än förra året. Det är inte bara så att vi i kåren lär oss, det är tydligt 
att valborgsmässoelden blir etablerad allteftersom – också de boende i Bredäng lär sig. 
I år hade kåren dessutom en egen annasydd banderoll på plats. Evenemanget gav i år 
ett netto på 3 600 SEK. Förutom det faktum att kåren gjorde något för de människor 
som bor i Bredäng. Tack till alla som gjort en fin insats! 
Materialkostnaden för banderollen var 463:-, möjligen med något tillägg för öljetter som 
behöver kompletteras. KS godkände utgiften. 

10 Bredängsdagen: information från möte med SB 
Bredängsdagen är ett evenemang som SB står för. Det varar i dagarna tre mellan den 
2 och den 4 september. Vi kan få vara med den 4 september med aktiviteter på ängen 
utanför lokalen. SB anordnar en tipspromenad från ängen bakom kyrkan förbi ängen 
utan för oss fram till fotbollsplanen. SB håller till i början av tipsrunden, 
Ungdomsgården i slutet. Vi kan göra några stationer på den. Några idéer är woodcraft 
och knopar – kanske något prova på (livlina/surrningar) och smaka. Vi kan ordna med 
en eld och göra kolbullar för utdelning till folk som är där. Kostnaden står SB för men 
bör förankras. (SB kommer att ha frågor om Bredängs historia.) Kontaktperson på 
Ungdomsgården nås via mejl 08.884657@telia.com. Kontaktperson på SB är Joakim 
Henriksson, joakim.henriksson@svebo.se. Martin och Björne har tagit hand om den 
första kontakten och driver projektet vidare. 

11 Vårfest 
Förslaget från AU godtogs: Vårfest i Lilljanskogen vid Ugglevikskällan. Cykelhjul, 
märkesutdelning, efterfest för ledare.  

12 Seniorscouternas jubileumsfest: fastställande av budget och finansiering enligt ssc-
grenens förslag. 
Johanna och Elisabeth meddelar att det inte blir någon seniorfest i anledning av kårens 
80-årsjubileum. 

13 Kompletterande val: Mirre som AL på Skandal 
Mirre valdes till AL på Skandal. 

14 Verksamhets och budgetmöte 
går av stapeln söndagen den 29 maj, start klockan 14.00 i Jakobsbergs gård, 
förplägnad och spännande framtidsdiskussioner erbjuds. 

15 Närvarorapporter 
Larsa påminner 

16 Övriga ärenden  

 a Robinsondagen 
Peter berättar om robinsondagen som det snart är dags att genomföra. Vår kår är med 
– vi får en chans att göra en aktivitet som är spännande och kul för alla som går i 
Bredängskolans 4 år (samhällsengagemang på kårnivå), samtidigt ett tillfälle att visa 
upp oss som kår (rekrytering). Arrangemanget är ett samarrangemang med 
Mälarhöjdens scoutkår. De har alltid stått för alla kostnader, nu ber Peter om 1 000 i 
bidrag också från oss. Det beviljades enhälligt. 

 b Uthyrning av Pettersberg 
Uthyrningen av Petters är delvis beroende av priset, Johan föreslår at vi ser över 



prispolitiken för att om möjligt se om det går att finna bättre principer. En grupp 
bildades som består av Pliigggis, Larsa och Anna. Gruppen återkommer med ett 
förslag. 

 c Arbetsträff 
Gabbi berättar om en planerad arbetsträff mellan den 17 och 19 juni där också 
föräldrar är välkomna. Gabbi uppmanar alla avdelningar att dela ut lappen. 

 D Utbildningsbidrag 
Pliigggis påminner om utbildningsbidraget för att gå ALU och ASS-kurs. Meddela 
honom när du ska gå så söker han bidrag. 

 e Scouternas Natt 
Åsa påminner om att det kan vara dags att planera för vår insats när det gäller 
kontroller. Martin har kontakt med Wernberg.  

17 KS avslutas Gabriella 

 


