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Kårstyrelsens sammanträde nr 319 
Datum: 2006-04-09 Tid: 18.30 Plats:Lokalen i Bredäng

Närvarande: Peter Gustafsson, Åsa Jonsson, Karl-Erik Berndtsson (Lillen), Erik Pyk, 
Daniel Torén, Süheyla Aktay, Kjell Lindberg, Sandra Wrzalik, Ann Palmgren, Hanna 
Dalemark. 

 

1. KS öppnande. 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justerare. 
Süheyla Aktay valdes till justerare. 

3. Justering av röstlängden. 
Mötet fanns beslutsmässigt. 

4. Fastställande av föredragningslistan. 
Fyra övriga punkter lades till. 

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

6. Rapporter och meddelanden. 

a. Avdelningsrapporter. 
Waingunga: 22-23 msc. Det fungerar bra med de nya på avdelningen. 
Waingunga var på en trevlig övernattning med jsu msc och sju ledare 
första helgen på sportlovet. 
Stingarna: ca 10 msc. 
Snabbfötterna: ca 10 jsc. 
Gnagarna: Oförändrat antal juniorscouter men dålig närvaro hos 
ledarna. 
Rovfåglarna: Rullar på som tidigare. Tornfalken har varit på och är nöjda 
med sin patrullövernattning. Havsörnen ställde in sin övernattning och 
kommer nog att få svårt att hitta en ny helg. 
Absolut Gustaf: 9 ssc. Lagets verksamhet fungerar väldigt bra. De har 
badat, eldat, varit på lasergame samt hållit möte för Waingunga. 2 par 
anmälda till lådan. 
Wiglaf: PRAOn är nu avslutad och de som var med tyckte det var kul.  
Skandal: Laget kommer inte att genomföra någon större sommarresa 
utan satsar på något mindre. 

b. Pettersberg.  
Det har varit arbetsträff med duktiga men få deltagare. De utförde mest 
underhåll och städning men även lite omkoppling av elen. Angående 
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nästa arbetshelg: vi hyr ut externt helgen 9-11 juni och gårdsfogde 
kommer därför att presentera ett nytt datum för arbetshelg. 

c. Lokaler och materiel.  
Rehnsgatan: Arbetet med ventilationen har påbörjats i stugan och på 
toaletten. Förhoppningsvis kommer aggregatet inte att placeras i salen. 
BnB: Kontraktet är nu undertecknat. Hyra utgår med 45.000 kr per år. I 
hyran ingår kostnader för el och lokalsamtal.  
Avtalade tjänster: 
Lagerhållning sängar och madrasser 4.000 kr per år. 
Tvätt av madrassöverdrag 2.000 kr per år. 
Transport sängar och madrasser maj och augusti 2.000 kr per tillfälle (2 
ggr varje år). 
Skandal sköter flytten av sängar och Absolut skulle vilja sälja mackor och 
läsk. 

d. Ekonomi. 
De flesta av våra statliga bidrag har kommit in. 
Hur ska vi göra med avdelningsbidraget? Ska all avdelningar få 1500 
kr/år istället för att dela upp pengarna i förbrukning och materiel? Idé 
inför budgetmöte. 
Är kursbidragsreglerna för krångliga? Det är väldigt få som söker bidrag. 

7. Lägerredovisning Skandal. 
Resultaträkning har inkommit, presentation sker nästa KS. 

8. Sommarläger 2006 – Lägerchefer. 
Psc – Peter Gustafsson valdes till lägerchef för patrullscoutlägret. 
Skandal – kortare resa. 
Wiglaf – Agnieszka Wrzalik valdes till lägerchef. Laget planerar att cykla runt 
Gotland under en vecka. 
Absolut Gustaf – Hanna Dalemark valdes till lägerchef. Laget planerar att hälsa 
på jsc och psc-lägret över en helg. 

9. Kompletterande val  
Inga kompletterande val gjordes. 

10. Bidragsregler 
se punkt 6 d. 

11. Övriga ärenden. 
a) mötet beslutade att vid utbetalning från kassör använda en milersättning på 
17 kr/mil för bilresor för kårens räkning. 
b) mötet beslutade att Ann Palmgren får bidrag för hela avgiften för GUL-kursen. 
(Grundutbildning för ledare, 400 kr). 
c) HLR-kurs lördagen den 29 april. Mer information kommer till ks@gvb.nu. 
d) Kåren skall vara med på Svenska scoutrådets rekryteringssatsning. 
e) Valberedningen håller på och ringer runt till potentiella ledare. Det kommer att 
bli lite förändringar i höst. Stor ledarbrist på Stingarna, Snabbfötterna och 
Skogsmännen. De nya seniorerna är välkomna till Absolut Gustaf. 

12. KS avslutas. 
Peter avslutade mötet. 
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__________________________  ___________________________ 

Ordförande / Peter Gustafsson  Sekreterare / Åsa Jonsson 

____________________   

Justeras / Süheyla Aktay   


