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Kårstyrelsens sammanträde nr 318 
Datum: 2006-03-12 Tid: 18.30 Plats:Lokalen i Bredäng

Närvarande: Peter Gustafsson, Åsa Jonsson, Karl-Erik Berndtsson (Lillen), Anna 
Johansson, Konstantin von Josefsson, Henrik Lindén, Erik Pyk, Daniel Torén, 
Elisabeth Bergstrand, Sandra Wrzalik, Süheyla Aktay. 

 
1. KS öppnande. 

Peter öppnade mötet. 

2. Val av justerare. 
Henrik Lindén valdes till justerare. 

3. Justering av röstlängden. 
Mötet fanns beslutsmässigt. 

4. Fastställande av föredragningslistan. 
Ett övrigt ärende lades till. 

5. Genomgång av föregående protokoll. 
Föregående protokoll gicks igenom. 

6. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 
Stingarna: Avdelningen var på övernattning i helgen, miniorscouterna är 
väldigt livliga. 
Snabbfötterna: Avdelningen är oförändrad i antal och har ganska bra 
närvaro generellt, dock lite sämre sista tiden, bl.a. p.g.a. övernattning, 
sportlov och sjukdom. 5 Snabbfötter var på övernattning på Pettersberg 
tillsammans med Gnagarna. 
Gnagarna: Har fått en ny juniorscout och är nu 24 scouter på 
avdelningen.20 av dem var på övernattningen tillsammans med 
Snabbfötterna. För närvarande är det lite problem med ledare eftersom 
många går i skolan eller jobbar konstiga tider. Ledarteamet är medvetna 
om problemet och försöker lösa det. 
Rovfåglarna: Har varit på en bra övernattning tillsammans med 
Skogsmännen och Skogsluffarna från Örnsberg. Därefter har många 
varit sjuka. Tornfalken har varit på patrullövernattning och Havsörnen 
skall ut om två veckor. Ledarna har varit på vinterhajk tillsammans med 
prao från Wiglaf. 
Skogsmännen: Har tappat tre scouter under hösten men även fått tre 
nya. Ca 15 patrullscouter kommer varje möte. Avdelningen har varit på 
övernattning tillsammans med Rovfåglarna och Skogsluffarna från 
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Örnsberg. 
Absolut Gustaf: Har fått en ny seniorscout från Vikingarna och har bra 
närvaro på mötena. Totalt är dem 9 seniorscouter och 3 ledare. Har 
planerat ett miniorscoutmöte åt Waingunga som skall genomföras i 
veckan. Laget har pratat om sommaren men inte kommit fram till vad de 
ska göra. 
Wiglaf: Laget har inga ordinarie möten under mars eftersom 
seniorscouterna är ute på prao på avdelningarna. Det är några som inte 
varit med än, men tanken är att de skall pröva på att vara på avdelning 
under fyra möten. Process är igång om sommaraktivitet. 
Skandal: Håller på med resan och har haft långmöte. Resmålet är inte 
bestämt än men det står mellan Ryssland och Tanzania. Laget ska på 
övernattning om ett par veckor. Närvaron är inte så bra eftersom det är 
mycket i skolan för stora delar av laget. Ledarna driver arbetet med 
resan och seniorscouterna håller i möten och övernattningar. 

b. Pettersberg.  
Arbetsträffen flyttad från 31/3-2/4 till 7-9/4 enligt önskemål från 
gårdsfogden. 

c. Lokaler och materiel.  
Peter har varit på möte angående ventilationen i salen på Rehnsgatan. 
Vi måste flytta rådsklippan och komplettera väggmålningen i hörnet. 
Arbetet utförs under april och kommer att medföra en måttligt höjd hyra. 
Rehnsgatan kommer att hyras ut under två helger i april. Peter meddelar 
KS vilka datum. 

d. Ekonomi. 
Beslutet om höjda avgifter från SSF kommer att slå hårt mot kårens 
ekonomi.  

7. Lägerredovisning Skandal. 
Kommer inom kort. 

8. Sommarläger 2006 – Lägerchefer. 
Börja fundera på grenarna. 
Inbjudan till sommarens läger är utdelad till msc, jsc och psc.  

9. BnB – dusch. 
Förhandlingarna pågår, budet lämnades över för två veckor sedan.  
Vi väntar på en offert om ombyggnation av toalettrummet  
på Rehnsgatan. 

10. Kompletterande val – seniorscoutrepresentant Wiglaf. 
Det finns tyvärr inget intresse för KS på Wiglaf just nu. 
Süheyla Aktay valdes till seniorscoutrepresentant för Absolut Gustaf. 
Sandra Wrzalik valdes till suppleant för seniorscoutrepresentanten för Absolut 
Gustaf. 

11. Bidragsregler 
Avdelningsbidraget är krångligt och används inte fullt ut. Ska vi införa ett nytt 
system? 
Det delas inte ut så mycket kursbidrag. Ska vi förenkla systemet? 

12. Sensus. 
Sensus strulade under HT-05 vilket har lett till att standardbelopp kommer att 
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delas ut till avdelningarna. Alla avdelningar är med i Sensus, men det är väldigt 
viktigt att Moberg får svar på sina mail. 

13. Avdelningsbesök. 
Waingunga och Absolut Gustaf får besök på tisdag, övriga är på gång. 

14. Övriga ärenden. 
a) HLR-kurs: Det kommer att finnas ca en plats per avdelning. Mer information 
skickas ut till avdelningsledarna. 
 

15. Att diskutera i ledarteamet. 
- Dusch/ombyggnad av toalettrummet på Rehnsgatan. 
- Hur ska vi göra med bidragen? 
- Lägerchefer. 
- Ska vi ha en standardiserad milersättning i kåren? 
- Skandal: lägerredovisning. 
- Ssc: börja planera sommaräventyr. 
- Au: kolla upp hur det är med rören på toaletterna på Rehnsgatan samt kårens 
maillistor. 

16. KS avslutas. 

 

 

 

 

__________________________  ___________________________ 

Ordförande / Peter Gustafsson  Sekreterare / Åsa Jonsson 

____________________   
Justeras / Henrik Lindén   


