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Kårstyrelsens sammanträde nr 327 
Datum: 2007-02-04 Tid: 18.30 Plats: Bredäng 

Närvarande: Peter Gustafsson, Åsa Jonsson, Lars-Olov Bergstrand (Larsa), Karl-Erik 
Berndtsson (Lillen), Anna Johansson, Daniel Torén, Konstantin von Josefsson, Robin 
Engström, Elin Robertsson, Robert Jonsson, Elisabeth Bergstrand (Elli), Kjell Lindberg 
(Limpan), Simon Ström, Lars-Olof Sandberg (iii), Mårten Dalemark och Nicole Bianci 

 

1. KS öppnande 
Åsa öppnade mötet 

2. Val av justeringsperson 
Elisabeth Bergstrand valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Det fanns 12 röstberättiga närvarande. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan faställdes enligt kallelsen.med följande tillägg under 
punkten övrigt: 13 a/ Elin, 13 b/ iii, 13 c/ Elli, 13 d/ Daniel 

5. Kompletterande val: 
a. BOMB 1: Fortsatt vakant  
  
b Materialförvaltare: Fortsatt vakant  . 
c: Elin Robertsson valdes som ny AL på Gnagarna. 
 

6.  KS protokoll december 
Föregående protokoll gicks igenom. 
 

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter:  
I:Absolut Gustaf: Terminen har startat och vi har haft vanliga möten. Planerar 
att genomföra överlevnadsmärket under våren och funderar på att segla i 
sommar. Kevin Tessari har slutat i laget och Victor Lindström har börjat. 
II.Waingunga: 28 aktiva scouter. Bra verksamhet. Planerar läger på Vässarö 
den 9-13 juni tillsammans med Stingarna. 
III. Wiglaf. Har startat terminen och har haft väldigt bra närvaro. Planerar inför 
sommarens Skottlandsresa. Laget söker bidrag och stipendier för fullt. Inklusive 
ledare blir det 12 som följer med. Har haft ett föräldramöte. 
IV. Stingarna: 10 scouter totalt på avdelningen. 6-7 st scouter/möte. Har haft 
vanliga möten och ett pulkamöte. 2 nya assistenter har börjat: Simon Ström och 
Mikael Hawlitzky. Planerar att åka på läger med Waingunga i sommar. 
V. Snabbfötterna: 1 ny scout har börjat och nu är det totalt 13 scouter på 
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avdelningen. Har jättekul och väldigt bra närvaro. Kommer att ha en 
övernattning på Petters i februari. 
VI. Har haft vanliga möten och 1 rådspatrullmöte. Kommer att ha en 
övernattning på Petters i februari. Planerar att åka på Jiingijambori i sommar 
och ha en hajk innan med Skogsmännen. 
VII. Gnagarna: Är nu 23 scouter, 2 scouter har slutat. Har en bra närvaro bland 
både scouter och ledare. Kommer i februari ha en övernattning och ett 
föräldramöte. 
 
b. Pettersberg:  
KS beslutade att ha 1 arbetsträff under vårterminen. 28 april-1 maj 
Det har kommit en förfrågan om att hyra/låna mark på Petters för hästbete 
under sommaren. KS är positiva till detta om det inte krockar med eller påverkar 
möjligheterna att hyra ut Petters för annan verksamhet under samma period.  
Gårdsfogdarna rapporterar också om arbetet med att förbättra 
parkeringsplatsen och bygget av nytt lägerförråd. Pga merkostnader i 
förstärkningen av parkeringsplatsen kommer budgetten på 180 000 kr inte att 
räcka. De bedömmer att kostnaden kommer att bli ca 50 000 kr mer, alltså  
230 000 kr. Se separat rapport. 
Limpan föreslår attvi ska ändra namn på Petters i telefonkatalogen och liknande 
sökverktyg från Scoutstugan Pettersberg till Pettersberg Scoutstuga. KS 
beslutade att ge Limpan mandat att ändra detta. 
 
c. Lokaler och material:  
Båda lokalerna ser fina ut och vi tackar våra lokalfogdar för allt arbete de lägger 
ner. 
d. Ekonomi:  
Lillen rapporterar att det varit en lugn månad. 
iii rapporterar om nya krav från Ungdomsrådet. Alla inbetalda 
medlemmsavgifter måste dokumenteras med det datum de betalts in på. Det är 
ett omfattande arbete med detta. 
e: Skandals resa och verksamhet:  
Måsrten och Nicole berättar: Laget har sammanställt en trycksak med bilder 
och texter från lagets 4 år. Varje lagmedlem kommer att få 1 ex och en CD med 
bilder och musik från dessa 4 år. Kåren kommer också att få detta fina material 
och tackar för den fina redovisningen! KS godkänner verksamhetsberättelsen. 
f. AU informerar: 1. DM i scoutfemkamp. Kåren via Patrik Moberg kommer att 
ansvara för sekretariatet. 2. Scouternasdag: iii är tävligledare för Älghornet. 

8. Läger 2006  
a. Jsc: verksamhetsberättelse: Ej redovisat. 

9. Jiingijambori: 
Avdelningarna Gnagarna, Rovfåglarna, Skogsmännen och Absolut Gustaf som 
planerar att åka på sommarens läger har tittat på kostnaderna som kommer att 
bli 1850kr i lägeravgift + ca 500kr i resa + ca 100kr i 
transportkostnader/deltagare. Den totala kostnaden på ca 2500-
2600kr/deltagare tror de är för högt för många scouter och ber därför kåren att 
subventionera kostnaden. De bedömmer att om den totala kostnaden blir 
2000 kr är chanserna mycket bättre för att få med många scouter. 
KS beslutar att subventionera lägerkostnaden och att grenarna får sätta 
lägeravgiften till 2000 kr och sätta en balanserad budget efter detta. 
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10. Bed & Breakfast datum och förhandlingssituation: 
Förhandlingarna fortsätter med den nya hyresgästen. De önskar att inflytt ska 
ske fredag den 18 maj och utflytt söndag den 26 augusti. KS beslutar att godta 
dessa datum. Seniorscoutlagen är intresserade att ta hand om flytt av sängar 
också detta år. De planerar att flytta sängarna helgen innan inflytt och montera 
de dagen innan. 

11. Uthyrning av lokaler: Peter önskar ett beslut om regler för uthyrning av våra 
lokaler på Rhensgatan och i Bredäng. Iii och Lillen tar på sig att se över detta 
och ta fram ett förslag på beslutsunderlag. 

12. E07-kårsubvention: E-kursen äskar 50 % av deltagaravgiften på 900 kr i 
utbildningsbidrag från kåren för de 8 scouter som deltog på kursen.  
KS beslutade att godkänna detta. 
 

13.  Övriga ärenden: 
a/ Elin: Elin erbjöd övriga avdelningar att samköpa nya bollar för att hålla 
fraktkostnaderna nera. 
b/ iii 1: Rapporterade att han och Elli varit på infomöte för Stockholms 
scoutdistrikt. Efter förbundstyrelsens förslag om att slå ihop landets distrikt till 9 
stordistrikt har Stockholms kårer haft ett informationsmöte för att se vad kårerna 
tycker om detta. Mötet ställer sig negativt till sammanslagning till det nya 
föreslagna distrikt 8 (ett stort Mälardals-distrikt). Mötet menade att Stockholm 
idag redan är så stort och med den nya föreslagna distriktet skulle det bli alltför 
dominerande. Dessutom samarbetar redan idag dessa distrikt med varandra 
och anser inte att en ihopslagning skulle främja regionen. Distriktstyrelsen är 
också negativ till denna sammanslgning. Den 22 februari är ett nytt möte med 
alla distrikt för det föreslagna distrikt 8. 
iii 2: Åhnhammars ägare har bjudit in kåren att ha läger på deras mark igen. Vi 
beslutade att ta upp denna fråga vid ett senare tillfälle. 
c. Elli ber att få bli entledigad från valberedningen. KS beslutade att godkänna 
detta. 
d. Danne: Wiglaf ber att få styrelsens godkännande att genomföra lagets 
Skottlandsresa i sommar. Kårstyrelsen beslutar att seniorscoutlaget Wiglaf 
sommaren 2007, 22 juli – 2 augusti skall genomföra en scoutresa till Skottland. 
Ansvarig ledare för denna resa är Daniel Torén. Beslutet är enhälligt samt 
omedelbart justerat. 

14. KS avslutas 
Åsa avslutade mötet. 
 

 

__________________________   __________________________ 

Ordförande / Åsa Jonsson   Vid protokollet / Anna Johansson 

 

__________________________ 

Justeras /Elisabeth Bergstrand 

 


