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Datum: 2006-10-01 Tid: 17.00 Plats: Rehnsgatan 

Närvarande: Peter Gustafsson, Åsa Jonsson (från punkt 8), Lars-Olov Bergstrand (från 
punkt 12) (Larsa), Karl-Erik Berndtsson (till punkt 9) (Lillen), Anna Johansson, Daniel 
Torén, Konstantin von Josefsson, Robin Engström (from punkt 8), Bengt Liljeros, 
Robert Jonsson, Kjell Lindberg (från punkt 8) (Limpan), Elisabeth Bergstrand (Elli), 
Mikael Johansson (Micke) (till punkt 8), Lars-Olof Sandberg, Fredrik Jonsson (från 
punkt 8), Fredrik Berg (från punkt 8), Simon Ström. 

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Bengt Liljeros valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Röstlängden justerades och 9 st befanns röstberättigande. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan faställdes med ändringen att punkt 14 flyttades fram till 
punkt 7.5 med motivering att Mikael Johansson inte kunde delta i hela mötet 
men gärna vill vara med vid denna punkt. 

5. Kompletterande val 
a. Seniorscoutrepresentanter: Simon Ström valdes som 
seniorscoutrepresentant för Wiglaf      
 
b. Lokalfogde stan: Fortsatt vakant. 
 
c. Materialförvaltare: Fortsatt vakant.    
 
d. BOMB 1: Fortsatt vakant. 
 
e. Valberedning: Fortsatt vakant. 

6. Justering av röstlängd 
Röstlängden justerades och 10 st befanns röstberättigande. 

7. Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom. 
 
Kjell Lindberg, Åsa Jonsson och Fredrik Jonsson ansluter till mötet. Kjell 
Lindberg protesterade mot framflyttandet av punkt 14, med hänvisning till att 
Lars-Olov Bergstrand planerat att komma till denna punkt Mötet beslutade att 

   

Protokoll 2006-10-25  
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skjuta punkten framåt en stund och kontakta Lars-Olov under tiden. Frågan 
skulle tas upp igen efter avdelningsrapporterna. 

8. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter: 
 
I. Rovfåglarna: Har haft avdelningsmöten, ett patrullmöte och har haft en hajk. 
Deltog också på Scouternas Natt. Avdelningen har idag 12 st scouter. Kommer 
den närmsta tiden att ha avdelningsmöten. 
 
II. Gnagarna: Har haft avdelningsmöten och genomfört en övernattning vid 
Landberga-stugan. Avdelningen har 24 st scouter. Toppenbra scouter!! 
 
III. Stingarna: Har ett varierande antal scouter, mellan 7 och 14 st. Har haft 
avdelningsmöten. Kommer i oktober att vara med på Scouternas Höstdag. 
 
IV. Waingunga: Ökande antal scouter med 1-2 st per möte. Har idag 25 
scouter. Efterlyser fler ledare och assistenter. Framför också önskemål om 
akustikplattor till salen på Rehnsgatan, ljudnivån med 25 miniorscouter i salen 
blir alltför hög. 
 
V. Snabbfötterna: Har haft avdelningsmöten. Har varierande antal scouter på 
mötena, mellan 9-14 varje möte. 
  
VI. Skogsmännen: Har deltagit i Silverugglan. Inför tävlingen tränade de och 
sov över i lokalen på Rehnsgatan. 
 
VII.Absolut Gustaf: 14 st scouter och 3 st ledare. Har tävlat Hajkbenet, gick bra 
för damerna och herrarna! Planerar att åka på Ting. Har haft gemensamt möte 
med Mälarscouterna, ett kul möte. Kommer i oktober hålla föräldramöte. 
 
VIII. Wiglaf: Har haft möten som vanligt. Har tävlat Hajkbenet, kom på en fin 6:e 
plats. Är på papperet 10 scouter och ett vanligt möte brukar ca 7 st scouter 
delta. 
 
------------------------------ 
Efter en kontroll med Micke som ej kan stanna samt telefonkontakt med Larsa 
som kommer att dröja ännu en stund beslutar mötet att nu ta den ursprungliga 
punkten 14, här kallad 7.5. 
 
Fastställande av punkt 11C från KS 321. Gamla senoirkassan 
En lång och stundtals livlig debatt fördes. Åsikterna gick isär huruvida punkten 
skulle rivas upp eller ej, dock höll samtliga med om att grundorsaken till att 
problemet uppstått berodde på en brist på rutiner för hur överblivna 
seniorscoutpengar ska hanteras. Under diskussionen anslöt Robin Engström till 
mötet. Röstlängden fastställdes till 13 röstberättigade. Efter omröstning 
beslutades att punkten 11c från KS 321 inte skulle rivas upp. Kjell Lindberg och 
Bengt Liljeros reserverade sig mot detta beslut. 
------------------------------ 
 
b. Pettersberg: Arbetshelgen var välbesökt och lyckad. Mycket uträttat, bla ved, 
hängrännor, målning av knutar och byte av vindskivor. Gårdsfogden äskade 
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pengar för att köpa in en ny åkgräsklippare för 5 000 kr. Detta godkändes av 
styrelsen. Vår granne Orvar har dött. Limpan och Larsa besökte begravningen 
och lämnade en krans från kåren. 
 
c. Lokaler och material: Hyresvärdens fastighetsansvarige har tittat på 
toalettrören på Rehnsgatan och bedömmer att det ännu inte är någon fara. 
Arbetet med ventilationen är ännu ej klart. Detta ställer till problem för 
avdelningarna då det blir för dåligt med syre och allt för varmt i salen. 
 
d. Ekonomi: Ser ganska bra ut. Dock ganska få inbetalda medlemsavgifter. 
BOMB2 efterlyser e-postadresser till scouter och deras föräldrar. 
 
e: Skandals resa: Se bifogat brev och budget från före detta seniorscoutlaget 
Skandal. Fredrik Berg från laget redogjorde för resan. Styrelsen var positiva till 
resan men ställde krav på att laget görs om till roverlag för att hålla resan. 
Vidare bestämdes att resan rent ekonomisk inte ska gå genom kåren och att 
dokumentation av resan samt av lagets fyra år som seniorscoutlag lämnas in till 
kåren. Dessutom ska en styrelsen utse en avdelningsledare. Uppfylls dessa 
krav godkänner styrelsen att Skandal genomför sin resa för den kvarvarande 
kassan på 26 784 kr. Fredrik Berg accepterade detta, Robert Jonsson utsågs till 
avdelningsledare. Styrelsen beslutade att godkänna resan efter att ha utsett 
Skandal till ett Roverlag samt mot att laget lämnar in en dokumentaion för deras 
tid som seniorlag samt för deras resa som roverlag. 

9. Distriktsstämman 
a. Genomgång av handlingar: Mötet gick snabbt igenom handlingarna. Mötet 
undrade och ifrågasatte en förlust om 1,4 miljoner kronor, en förlust där den 
löpande verksamheten står för större delen, samt att ingen förklaring till varför 
och hur detta gått till. Peter tar kontakt med ordförande i distriktet för att få mer 
information. Mötet noterade också att distriketet har en ny logga, detta kommer 
också diskutteras under DST. Mötet uppmanade de delegater som utses att 
läsa på innan DST. 
 
b. Val av delegater: Kåren har rätt att skicka 8 delegater. Till delegater valdes 
Peter Gustafsson, Åsa Jonsson, Lars-Olof Sandberg, Kjell Lindberg, Fredrik 
Jonsson, Elisabeth Bergstrand och Mikael Johansson samt Johanna 
Augustesten som suppleant. Mötet gav seniorscout i uppdrag att utse ytterligare 
en ordinarie delegat samt att utse fyra suppleanter. 

10. Läger 2006 – ekonomi och verksamhet 
Inget nytt att rapportera. 

11. Julavslutning 
Församlingssalen på Västmannagatan är bokad. I övrigt fortsätter AU 
planeringen. 

12. Höstdagen:  
Daniel Torén informerade om sista anmälningsdag som är den 1 oktober och 
hörde sig för om uppskattat antal deltagare från avdelningarna. Daniel 
informerar också om den nya poängorienteringen. AU har förberett ett utkast till 
inbjudan samt ett förslag på genomförandet av en Höstdag som ska samla 
kåren lite mer. Mötet godkände AU:s förslag om gemensam lunch mot en 
kostad av 30 kr. 
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13. Rekrytering & Metro samt Guldbuddhan 
Rekryteringen har gått bra. Samtliga tvåor, treor, fyror och femmor i både 
Bredängskolan och Slättgårdskolan har besökts under hösten i Bredäng. Vi har 
också deltagit i Slättgårdskolans tävling GuldBuddha med en kontroll. Denna 
aktivitet resulterade i två nya patrullscouter. I stan har Johannes- och 
Engelbrektskolan besökts med mycket gott resultat och flera nya scouter har 
börjat på både Waingunga och Gnagarna. Rekryteringen i stan utfördes endast 
av Bengt Liljeros och Elin Robertsson. Bengt efterlyser fler ledare och 
assistenter som kan delta i rekryteringen och efterlyser att vi ska genomföra en 
rekrytering under höstterminens böjan, en vid vårterminens början och en i 
slutet av vårterminen. Rekrytering är jätteviktigt! Vi måste bli fler! 
Kårsekreteraren gavs i uppdrag att påminna om rekryteringen i början av året. 
 
Metroutdelning har genomförts både i Bredäng och i stan. Stort tack till alla som 
ställt upp! 

14. Bed & Breakfast 
Mötet ger Per Johansson och Bengt Öquist mandat att påbörja förhandlingar 
med den nya ägaren av Bed & Breakfast och uppmanar avdelningarna att 
snarast kontakta Per eller Benke per e-post med specifika önskemål eller 
förslag om sådana finns. Fortsatt uppföljning och rapportering kommer ske till 
styrelsen. Seniorscout vill gärna fortsätta att sköta transport och hantering av 
sängar. 

15. Övriga ärenden 
Det fanns inga övriga ärenden. 

16. KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 

 

 

 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Anna Johansson 

Ordförande     Sekreterarer 

 

 

___________________________ 

Bengt Liljeros 

Justeringsperson 


