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Datum: 2006-09-03 Tid: 18.30 Plats: Rehnsgatan 

Kallade: Peter Gustafsson, Åsa Jonsson, Lars-Olov Bergstrand (Larsa), Karl-Erik 
Berndtsson (Lillen), Anna Johansson, Daniel Torén, Robin Engström, Robert Jonsson, 
Kjell Lindberg (Limpan), Elisabeth Bergstrand (Elli), Micke Johansson, Johanna 
Augustensen 

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Daniel Torén valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Det valdes att justera röstlängden efter behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med nedanstående tillägg: 
 
Punkt 4.5 Anfört av Limpan. 
Punkt 17a Anfört av Danne . 
Punkt 17b Anfört av  Elli. 

4.5 Yrkande om upprivning av beslut under punkt 11c på KS 321. 
Limpan yrkade att beslut 11c på KS 321 ska rivas upp. Beslutet gällde 
fördelning av de pengar som fonderats i kårens ekonomi under namnet 
"Seniorkassor". Limpan menade att beslutet ej fanns med i kallelsen samt att 
det ej var rätt att dela ut mestadelen av pengarna till dagens seniorscouter. 
 
En intensiv debatt bröt ut. Vissa menade att beslutet borde rivas upp medan 
andra ansåg att den dåvarande kårstyrelsen hade mandat att fatta det beslut de 
fattade samt att det var ett korrekt beslut. 
 
Efter röstning genom handuppräkning fattades beslut om att inte riva upp 
beslutet 11c från KS 321. 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom. 

6. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
 
I. Wiglaf: Lyckat läger, har cyklat runt Gotland. Det blev en hel del nattcykling 
för att hinna njuta av sommardagen. Har hållit terminens första möte. Har 
tappat 1 scout samt fått 1 ny scout. 3 st är nu assistenter på avdelningar. 

 Datum  

Protokoll 2006-10-06  
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Filippa är lagets postmottagare. 
 
II. Stingarna: Har varit på läger i sommar tilsammans med Waingunga. Väldigt 
lyckat! Till första mötet anslöt 3 scouter, men efter det har de rekryterat på 
Slättgårdsskolan och rekytering är på gång på Bredängsskolan. 
 
III. Skogsmännen: Startar terminen den 7 september. 
 
IV. Snabbfötterna: Ledarteamet har planerat höstterninen samt rekryterat i både 
Slättgårdsskolan och Bredängsskolan. Terminen startar den 4 september. 
 
V. Waingunga: Har tillsammans med Stingarna varit på sommarläger på 
Vässarö. Väldigt lyckat. Totalt 17 scouter följde med. Har genomfört rekrytering 
på Engelbrektsskolan och Johannes, ska rekrytera i fler skolor. Har haft ett sista 
möte med de gamla 2:a åringarna och skickat iväg dem till Gnagarna. 
 
VI.  Rovfåglarna: Bra läger!! Har haft terminens första möte. 8 scouter deltog. 
Alla väldigt positiva inför hösten. 
 
VII. Gnagarna: Har hämtat upp scouter från Waingunga. 
 
b. Pettersberg 
 
Rapporteras vara myggigt! Resten rapporteras under punkten Arbetshelg. 
 
c. Lokaler och material 
 
Lokalen stan: Efter ombyggnaden i sommar råder osäkerhet hur värmen 
justeras, det läcker vatten vid vasken utanför toan, rören på toaletten är 
fortfarande rostiga. Peter undersöker saken med fastighetsvärden samt 
stämmer av runt ombyggnationen. Alla aktiva på avdelningar i stan måste ta ett 
stort ansvar och rapportera samt hålla efter i lokalen. 
 
Lokalen Bredäng: Lokalen ser fin ut som vanligt rapporterar Peter. Dock finns 
några räfsor där som ska återlämnas till Bredängskyrkan. Lokalfogden har 
noterat avloppslukt, förmodligen från Kungsörnens lya. Rovf och lokalfogden 
ska undersöka vidare.  
 
Bed & Breakfast har bytt ägare. Den nya ägaren har haft möte med Per 
Johansson och Peter Gustafsson. Nya ägaren önskar teckna ett 5:års kontrakt. 
Per, Peter samt Bengt Öqvist håller kontakt med den nya ägaren samt med 
kåren och de håller i förhandlingarna. Den gamla ägaren ska återlämna nycklar 
samt forsla bort en kvarlämnad cykel. 
 
Material: Vi planerar att titta på nya tält under det kommande året. 
 
d. Ekonomi: Lillen rapporterade att kårens ekonomi såg god ut. Vi ligger på + - 
noll. Pettersberg har en lång uthyrning i september som ger bra betalt. Vi gick 
igenom och repeterade det nya avdelningsbidraget. Varje avdelning får 1500 kr 
per verksamhetsår i avdelningsbidrag. De gamla fonderade materialpengarna 
var avdelning har är fortsatt fonderade till avdelningen. Alla kostnader skall 
redovisas mot kvitto och det gamla materialkontot gäller fortfarande som 
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materialpengar. Dessa är ej ”flörtkule”-pengar. Lillen föreslår att om man önskar 
kan ett förskott tas ut av avdelningspengen, men att alla kostnaden skall 
redovisas mot kvitto i efterhand. Åsa föreslog att AU tar fram förslag på 
beskrivning hur avdelningskonton skall behandlas. 

7. Läger 2006 – ekonomi och verksamhet 
Msc redovisade lägrets ekonomi. Lägret gick med ett litet överskott. Ekonomisk 
redovisning inlämnad och godkändes av KS. Verksamhetsberättelse kommer 
senare. Ingen redovisning från psc och jsc. 

8. Julavslutning 
Församlingsalen på Västmannagatan är bokad. Vi får hålla i adventsfikat den 
1:a advent, eventuellt kan vi samtidigt ha en basar, men detta är inte spikat 
ännu. AU jobbar vidare med julavslutningen. 

9. Rekrytering 
Pågår i skolorna. Den 8 september delar vi ut Metro-tidningar, både i Bredäng 
och stan. Johanna informerar om att kåren har fått erbjudande att delta i 
Slättgårdsskolans friluftsdag "Guld-buddhan". Hon efterlyser fler ledare och bra 
ideér. Helena Källén och Johanna är ansvariga. Peter undersöker möjligheten 
att rekrytera i Fruängen. 

10. Ledarutnämningar  
Bengt Liljeros och Elin Robertsson utnämns till ledare. Ceremoni följer. 

11. Kompletterande val 
a. Ssc-representanter: Mikael Johansson väljs som ssc-representant för 
Absolut Gustaf, representant för Wiglaf är forsatt vakant. 
 
b. Lokalfogde stan: Jonas Håkansson är tillfrågad, återkommer med besked. 
 
c. Materialförvaltare. Fortsatt vakant. 
 
d. BOMB 1. Fortsatt vakant 
 
e. Valberedning. Fortsatt vakant 
 
****************************** 
Efter punkt 11 väcktes frågan om beslutet under punkt 4.5 fattats på rätt sätt 
eftersom ssc-representant för Absolut Gustaf deltog i omröstning utan att ha 
hunnit bli invald i styrelsen. Efter viss diskussion fattades beslut om att lägga till 
punkt 17c och under denna punkt först justera röstlängden och därefter återigen 
ta upp Limpans yrkande för beslut. 
****************************** 

12. Val av DST-delegater  
DST är det 21-22 oktober. Vi får skicka 8 st delegater och behöver flera 
suppleanter. Alla som vill åka på stämman ska anmäla sig till Åsa. Styrelsen 
föreslår att alla som vill åka på stämman kallas till nästa KS där handlingarna 
gås igenom. 

13. Basar  
Limpan menar att det är viktigt att genomföra basaren, viktigt för vår 
verksamhet och det ger viktiga signaler till scouterna.Ännu är det ej klart att vi 
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kan hålla basar på Västmannagatan. Seniorscout kan ej delta på eventuell 
basar då de har Winerövernattning samma helg.  

14. Arbetshelg  
Gårdsfogdarna påminner om att det är arbetshelg 9-10 september. De 
efterlyser matlagare. 

15. Verksamhetsplan 06/07 
Verksamhetsplanens aktivitetslista klubbades. Peter delade ut ett 
arbetsmaterial för att under året revidera den mer långsiktiga 
verksamhetsplanen. 

16. Nedsättning av Rovfågels avgift 
Godkänns av styrelsen. Avdelningsledaren är fri att sätta medlemsavgiften 
mellan 1-100kr 

17. Övriga ärenden 
a. Danne informerade att det är poängorientering på DM i orentering, nytt för i 
år. Vi ska också ställa upp med 3 st funktionärer. 
 
b. Elli undrade om hon kan beställa avdelningsmaterial och skicka fakturan 
direkt till kassören. Kassören godkänner att man gör så. 
 
c. Röstlängden justerades och därefter fattades beslut om att inte riva upp 
beslutet på punkten 11c från KS 321. 

18. KS avslutas 
Peter avslutade KS 

 

 

___________________________  ___________________________  

Peter Gustafsson    Anna Johansson 

Ordförande    Sekreterare 

 

___________________________ 

Daniel Torén 

Justereringsperson 


