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Kårstyrelsens sammanträde nr 325 
Datum: 2006-11-05 Tid: 18.30 Plats: Rehngatan 

Närvarande: Peter Gustafsson, Åsa Jonsson, Lars-Olov Bergstrand (Larsa), Anna 
Johansson, Konstantin von Josefsson, Elisabeth Bergstrand (Elli), Einar Nygård, Robin 
Engström, Robert Jonsson, Simon Ström, Mikael Johansson 

 

1. KS öppnas 
Peter öppnade mötet 

2. Val av justeringsperson 
Konstantin von Josefsson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Det bestämdes att justera röstlängen vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslista.  
Föredragningslistan faställdes enligt kallelsen.med följande tillägg:  
Peters infomationspunkt som punkt 7h 
Under övriga ärenden anmäldes: 13 a: Ärende anfört av Peter, 13 b: Ärende 
anfört av Anna, 13c: Ärende anfört av Elli, 13d: Ärende anfört av Larsa 

5. Kompletterande val 
a. Ssc representanter: Klart   
b. Lokalfogde stan: Fortsatt vakant 
c. Materialförvaltare: Fortsatt vakant  
d. BOMB 1: Fortsatt vakant 
e. Valberedning: Fortsatt vakant 

6. Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom. 
 
Åsa Jonsson anslöt 

7. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter:  
I:Absolut Gusatf:15 scouter aktiva i laget. Har haft möten som vanligt på tisdagar på 
Rehnsgatan.  
Vi har för det mesta vart på andra håll men Rehnsgatan är basen om man säger så. Vi 
var med på ö-hänget samt skickade två delegater till Distriktstämman. Vi försöker att 
skaffa goda relationer till andra seniorlag i andra kårer också. Kommer hända fram till 
nästa KS: Vi kommer att ha en Gustaf senior övernattning den 17-19 nov och inviga 
dom nya samt de som inte blev invigda förra året. Mikael Johansson har blivit invald i 
SeiorAU. Laget väldigt nöjda med övernattningen   
II. Waingunga: 25-30 scouter på avdelningen. Har haft föräldramöte. Delotog på 
Scouternas Höstdag. Kommer att ha övernattning på Pettersberg. Fortsätter att 
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efterlysa ledare och assistenter. 
III.Wiglaf: 9 scouter. Har haft vanliga möten. 
IV. Snabbis: 14 scouter. 2st patruller. Har infört kompismärke och hoppas på att kunna 
få en tredje patrull. Har haft avdelningsövernattning på Pettersberg. 7 scouter kom 
med. Andreas Bergstrand och Victor Knaust har gått assistentkurs. 
Kommer att ha en gemensam övernattning med Gnagarna. 
V. Gnagarna: ca 25 scouter, siktar på att bli fler. Kommer ha övernattning med 
Snabbis. 
VI. Rovfoglarna: 14 scouter, ca 9 brukar vara med ett vanigt möte. Har haft 
övernattning och patrullmöte och vanliga avdelningsmöten. 2 patruller var med på 
Scouternas Höstdag. Kommer att ha övernattning på Tre Kåtor i Åva(söder om Tyresta 
nationalpark) 
VII. Skogsmännen: ca 15 scouter. Har haft avdelningsmöten och deltagit på 
Scouternas Höstadag. Kommer att ha en avdelningsövernattning. 
 
Petra Ljunggren och Tommy Nilsson har också gått assistentkurs. 
 
b. Pettersberg: Arbetshelg i antågande. Inre jobb framför allt är det som kommer att 
prioriteras. Vi har blivit uppsagda från tältförrådet på Döbelnsgatan. Det finns hopp om 
att det nya kontainerförrådet på Petters kan vara klart tills vi måste flytta. Om det inte 
funkar har Larsa en kontainer vi kan förvara tälten i tillsvidare. Åkgräsklipparen är 
inköpt och funkar bra. 
c. Lokaler och material:Operation Rehnsgatan genomförd. Vi har rensat och slängt en 
massa gamla saker. Lägerförrådet är rensat och har blivit ett aktivitetsförråd för alla 
avdelningarna. 
  d. Ekonomi: Lillen var sjuk men lämnade följande rapport. 

Ekonomisk rapport oktober 2006:Det har varit en ganska lugn månad men här är 

exempel på händelser. 

- Skandal har fått sina 26 784 kronor, dock har ingen redovisning inkommit 

- Glädjande nog har det varit utbetalningar på drygt 5 000 kronor för underhåll 

Pettersberg 

- Lägerbidrag på 14 000 kronor har kommit från Stockholms stad 

- I medlemsavgifter har inkommit 11 000 kronor, vilket är alldeles för litet. Under året 

har av budgeterade 95 000 endast inkommit c:a 30 000. Det borde nu vara mer än 60 

000 eftersom många när de betalar, betalar hela avgiften på en gång. Kris! 

e. Skandals resa: Resan är genomförd. Ekonomisk och verksahetsberättelse är under 
arbete. Henrik Lindén är ekonomiskt ansvarig. 
f. Höstdagen: Det nya med att grilla gemensam lunch och ha gemensam aktivitet som 
lek och samlingar föll bra ut. Ca 80st ätande totalt inklusive några föräldrar samt några 
gamla ledare. Mycket uppskattat av de som var med och vi ser gärna att det blir 
likadant nästa år! Under Höstdagen hölls också kårmästerskap i livlina. 
g. DST: Efter gemensam utfärd fredag med fika och mys på kvällen började 
stämmoarbetet lördag morgon med ett Motionsspår. Där delegaterna fick infomation 
om alla motioner och propositioner som skulle avhandlas för både Dst och Fst. Under 
lördagen pågick Påverkanstorg där man fick diskuttera de olika förslagen. Söndagen 
hölls själva stämman och trots Påverkanstorg blev det en del debatt också här bla 
beslutatdes det om gemensam scoutdräkt, som kommer att bestå av en kollektion: 
scoutskjorta, pikétröja och t-shirt. 
h. Peter informerade: Värmdö har startat en PL sjö kurs och genomfört den första. Det 
är en egen pl kurs (som E kurs) för sjöscouter. 

Mikael Johansson anslöt. 
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8.   Läger 2006 – ekonomi och verksamhet: 
a. Msc: Verksamhetsberättelse inlämnad. Se separat dokument.  
b. Jsc: Ekonomi och verksamhetsberättelse är på gang. 
d.Psc: Ekonomi och verksamhetsberättelse är på gang. 

9. Operation Rehnsgatan: Se ovan. 

10. Basar: Alla Waingunga och Gnagarföräldrar har fått mejl om att vi behöver 
deras hjälp att driva en basar. Åsa är sammakallande. 

11. Julavslutning: Hålls på Västamannagatan. Aktiviteter i nedervåningen och 
cermoni på övervåningen. 

12. Läger 2007: Junior och Patrullscout funderar på att åka på Jiingijamborii 
Anna mejlar ut info till berörda. 

13. Övriga ärenden: 
a/ Peter: Vi har fått ansökan om ständigt medlemskap från Kristian Osterman 
(Knatte). Styrelsen beviljar anökan. 
b/ Anna påminner om vikten att fylla i närvaro och att den kommer att krävas in i 
slutet av terminen. 
c/ Elli undrade om märken, Kårbeteckningar och flick/pojkmärken. 
d/ Larsa påminner om plannerings och kårkurs i början av januari 
e/ Elli: Önskar en ledarutbildning om Barn med speciella behov. 

14. KS avslutas: 
Peter avslutade mötet 

__________________________   __________________________ 

Ordförande / Peter Gustafsson   Vid protokollet / Anna Johansson 

 

__________________________ 

Justeras / Konstantin von Josefsson 


