
Kårstyrelsens sammanträde nr 311 
Datum: 2005-08-17 Tid: kl 18.30 Plats: Jakobsbergs Gård 

Närvarande: Björn Hagqvist, Peter Gustafsson, Anna Johansson, Kjell Lindberg, 
Johanna Augustesen, Gabriella Persson, Martin Svendsen, Lars-Olov Bergstrand, Per 
Johansson, Johanna Augustesen, Tommy Engström, Kjell Lindberg, Karl-Erik 
Berndtsson, Daniel Torén, Andreas Bergstrand, Bengt Liljeros, Erik Pyk. 

Ej närvarande: Åsa Jonsson, Henrik Lindén, Elisabeth Bergstrand, Miriam Fürth, Johan 
Dagerhamn, Vassilios Vassiliadis. 

1 KS öppnande 
Martin 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 
Ett ärende anmäldes, redovisning av miniorscoutgrenens läger 2005. 

5 Justering av föregående protokoll 
Protokoll nr 310 lades till handlingarna. 

6 Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Utbrytarna: Har cyklat på Gotland i sommar. Kommer från 
hösten att fungera som Rover-lag utan ledare. 

ii. Mowgli: Har deltagit på Miniscout på Vässarö under sommaren 
med 14 scouter. Det var både roligt och kul. Hösten är 
oplanerad, samtliga ledare slutar. 

iii. Snabbfötterna: Sommarlägret var jättebra. Året har 
sammanfattningsvis varit både kul och bra. Ungefär samma 
ledargäng fortsätter i höst. 

iv. Gnagarna: Sommarlägret var jättebra. Året har 
sammanfattningsvis varit både kul och bra. En del förändringar 
sker i ledargänget i höst, Bengt L ställer upp som AL. 

v. Rovfåglarna: Var på läger tillsammans med Skogsmännen. Det 
var länge sedan ett läger genomfördes som ett rent grenläger 
utan andra. Lägerplatsen var bra liksom lägret. Inför hösten 
växer troligen avdelningen med en patrull. Det känns bra! 

vi. Waingunga: Har deltagit på Miniscout på Vässarö under 
sommaren. Inför hösten ser det bra ut på ledarsidan. 

 Datum  

Protokoll 2005-08-21  

 (Utg 1)



vii. Wiglaf: Var på läger i Hudiksvall. Alla utom två deltog. Lägret var 
både kul och bra! Laget fortsätter i höst med samma gäng. 

b) Pettersberg 

i. Nynäshamns kommun har slarvat bort bygglovsansökan för 
lägerförrådet. Ny är skickad. 

ii. Gränspinnar för tomtgränsen är utsatta troligen i samband med 
utredningen av våtmarken. De indikerar att tomten är lite större i 
norra delen än vi trodde.  

c) Lokaler och materiel 

i. Rapport saknades. 

d) Ekonomi 

i. Diskussion fördes under p 7. 

7 Budget 

a) Genomgång av årets resultat och balans. Diskussion kring underskottet 
på 80 kkr. Kassören uppgav periodiseringsfel som främsta orsaken, bl a 
bidrag som kommit in, och avgifter som betalats för tidigare år och inköp 
av märken. Förra årets läger är inte helt inräknade heller. Diskussion 
fördes kring periodisering och bokföringstekniska modeller. Några 
menade att kontantmetoden som den har tillämpats i vårt fall ger en 
alltför skev bild, och att det inte behöver vara så. 

b) Genomgång av kassörens förslag till resultatdisposition. Underskottet 
föreslogs att balanseras i ny räkning efter bl a avsättningar till fonder. 
KS beslutade att lägga fram kassörens förslag inför stämman. 

c) Diskussion kring medlemsavgiften. Det beslutades att justera nuvarande 
medlemsavgift med att seniorscouter som dessutom är assistenter 
betalar assisten- och ledaravgift 300 kr, som förslag till stämman. 

d) Diskussion kring budget för vå 2005/2006. En budget diskuterades fram 
genom att justera det förslag som vuxit fram under sommaren. Det 
beslutades att lägga fram en budget med underskott på ca 16 kkr som 
förslag till stämman. 



8 Planeringshelgen 
Peter informerade om planeringshelgen och det tänkta programmet. 

9 Kompletterande val 
Inga kompletterande val behövdes. 
Valberedningen föredrog de namn som var säkra till stämman. 

10 Bredängsdagen 
Björn och Martin informerade om Bredängsdagen som arrangeras av 
hyresvärden Svenska Bostäder. Kåren har lovat delta med några aktiviteter i 
närheten av scoutlokalen. Det beslutades att gå igenom programmet på 
planeringshelgen. 

11 Övriga ärenden 
Övriga ärenden saknades. 

12 KS Avslutas 
Marting tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

_____________________________ 
Martin Svendsen / ko  

 

 

_____________________________ _______________________________ 
Elisabeth Bergstrand / justeras  Björn Hagqvist / protokoll 

  


