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Kårstyrelsens sammanträde nr 313 
Datum: 2005-09-11 Tid: 18.30 Plats: Rehnsgatan 16

Närvarande: Peter Gustafsson, Åsa Jonsson, Karl-Erik Berndtsson (Lillen), Mirjam 
Fürth, Anna Johansson, Per Johansson, Kjell Lindberg (Limpan). 

 

1. KS öppnande. 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justerare. 
Per Johansson valdes till justerare. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan. 
Föredragningslistan fastställdes. 

5. Genomgång av föregående protokoll. 
Föregående protokoll föredrogs. 

6. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 
Snabbfötterna: Avdelningen har haft ett möte efter rekrytering och har 
upp till 14 medlemmar. Rekryteringen gav en ny scout. Snabbfötterna 
planerar att delta på scouternas höstdag. 
Waingunga: Avdelningen har skickat upp ca 16 andraåringar till 
Gnagarna och har ca 12 scouter kvar på avdelningen. Rekryteringen har 
inte påbörjats än och ledarna funderar på att ta hjälp från Stockholms 
Scoutdistrikt. Med hjälp av en förälder har de fått ut informationslappar i 
Birkaskolan. 
Skandal: Laget har haft två möten sedan terminsstart, varav det sista var 
riktigt bra. Det mesta av tiden går att till att planera lagets resa till Indien 
under jullovet. Just nu kretsar det kring att söka bidrag. Under terminen 
planerar de att delta i scouternas natt och ha några övernattningar, bl.a. 
Winer tillsammans med kårens övriga seniorlag. Erik Gustafsson från 
Sjöscoutkåren Drakarna har börjat som ledare på Skandal. 
Rovfåglarna: Avdelningen har haft två riktiga möten den här terminen 
och de är en hel patrull fler än förra året, i scouter räknat totalt ca 12. 
Ledarna har en bra känsla inför verksamhetsåret. 
Skogsmännen: Har ett väldigt ungt ledarteam och kommer att behöva 
stöd från kåren. 
Stingarna: Vasse har rekryterat och Martin Svendsen, Hans Christian 
Svendsen och Tommy Nilsson kommer att starta upp verksamheten på 
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onsdag. 
Gnagarna: Avdelningen har startat upp verksamheten och har lite fler än 
23 juniorscouter på avdelningen. 
Nya seniorscoutlaget: Laget har börjat fundera på vad de skall kalla 
sig. 
Wiglaf: Laget deltog i kårens aktiviteter på Bredängsdagen. 

b. Pettersberg.  

1. Lägerförråd 
Preliminär information från kommunen säger att vi kommer att få 
bygglov för lägerförrådet. 

2. Övrigt 
Limpan har varit ute på Pettersberg och rensat avlopp. Det är 
mycket viktigt att spola flera gånger i varje toalett och i kranarna 
innan man åker därifrån på somrarna. 
Limpan kan få tag på billiga baracker som skulle kunna användas 
som patrullstugor ute på Pettersberg.  
Stugfogdarna bjuder in till arbetshelg på Pettersberg 17-18 
september, anmälan till larsa@gvb.nu senast torsdag. 

c. Lokaler och materiel. 
Det är väldigt stökigt i lokalen i stan efter sommarens läger. 
I lokalen i Bredäng är det redan mycket kallt. Efter 15 september går det 
att se om hyresvärden har gjort något åt problemet. 
I Bredäng fungerar inte heller kodlåset. AU pratar med Wennberg om 
saken. 

d. Ekonomi. 
Limpan har nu avslutat ekonomin för föregående verksamhetsår och 
lämnat över all information till Lillen. Innan nästa KS skall alla formalia 
vara avklarad. 

7. Ledarutnämning 
KS beslutade att ledarutnämna Elisabeth Bergstrand, Robert Jonsson, Johanna 
Augustesen och Robin Engström. 

8. Kompletterande val 
Nyckelombud: Krister Wennberg 
Kårkaplan: Jerry Högberg 
vAl på Skandal: Erik Gustafsson 

9. Distriktstämma 
Distriktsstämman är i år den 23 oktober. Kåren behöver ca 8 delegater. Anmäl 
intresse till asa@gvb.nu. Det är möte inför DST i lokalen på Rehnsgatan den 2 
oktober klockan 18.30. För att få åka som delegat skall man vara på mötet. 

10. Julfest 
Mötet hade inga starka åsikter men de flesta verkade vara intresserade av en 
julfest i stan. 

11. Suppleant Pettersberg 
Kjell Lindberg valdes till suppleant för Lars-Olov Bergstrand. 
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12. Övriga ärenden  

KS-dag: Det blir ingen KS-dag i år men styrelsen skulle vilja ha information om 
bidrag och administration. 

13. KS avslutas. 
Peter avslutade mötet. 

 

 

__________________________  ___________________________ 

Ordförande / Peter Gustafsson  Sekreterare / Åsa Jonsson 

____________________ 
Justeras / Per Johansson 


