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Kårstyrelsens sammanträde nr 330 
Datum: 2007-05-01 Tid: 18.30 Plats: Bredäng 

Närvarande: Peter Gustafsson, Anna Johansson, Lars-Olov Bergstrand (Larsa), Robert 
Jonsson, Kontantin von Josefsson, Robin Engtröm 

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet 

2. Val av justeringsperson 
Lars-Olov Bergstrand valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Mötet fanns ej beslutsmäktigt 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan faställdes.med ändringen att flytta punkt 10 till punkt 7b. 

5. Kompletterande val: 
a. BOMB 1: Fortsatt vakant. b. Materialförvaltare: Fortsatt vakant 

6.  Genomgång av föregående protokoll: 
Vi gick igenom föregående protokoll. 

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Snabbfötterna: Avdelningen har ca 10 scouter. Många möten har fallit bort i 
och med att det varit en del högtider som infallit på måndagarna. Men vi har 
haft relativt få scouter nere på mötena , ca hälften varje gång. Men även detta 
beror nog på att det varit få möten. Vi har haft övernattning med Gnagarna, 
men ingen av våra scouter kunde tyvärr komma. Ledarna var dock med och 
representerade ändå. Till nästa KS kommmer vi vara med på Scouternas Dag  
II. Gnagarna är 22 scouter på avdelningen. Sen senaste KS har vi haft 
övernattning. 14 scouter var med på övernattningen där vi tränade inför 
Björnklon och löste en mordgåta på cirkus. Mötena har också varit fokuserade 
på träning.Vi har också haft ett speciellt miljömöte där vi diskuterade 
klimatfrågan och hur man kan agera mer miljövänligt i sin vardag. Därefter fick 
scouterna möjligheten att ta ett miljömärke. Det gick ut på att de på papper 
skulle skriva ned 3 personliga miljömål (saker de kan förbättra i sin vardag). 
Dessa är nu uppsatta på anslagstavlan i lokalen. Ca 15 scouter har hittills tagit 
miljömärket. Efter Scouternas Dag kommer andraåringarna att gå på hajk vid 
Hellasgården. Vi räknar med ca 8 scouter. Vi kommer att fira Björnklon med 
brännboll. Vi hoppas på att ha ett bromöte med Skogsmännen. Vi planerar 
också en omstrukturering av patrullerna. 
III. Stingarna: Har varit på övernattning med Waingunga och Trosa scoutkår. 
Från Stingarna kom 4 scouter med, totalt kom 26 scoter. I övrigt har vi haft 
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vanliga möten. Vi har också varit med på Scouternas Dag, tävlade tillsammans 
med Waingunga. Avdelningen var med och arrangerade valborgsfirandet i 
Bredäng med de andra avdelningarna. 
IV.Rovfåglarna: Är 8 scouter, med väldigt bra närvaro. Har haft 
träningsövernattning och träningsmöte tillsammans med Skogsmännen. 
Tornfalken och Havsörnen tävlade i Älghornet. Avdelningen var med och 
arrangerade Valborg i Bredäng. 
V. Absolut Gustaf: Har jobbat med märket Insikten, samt gått en hjärt- och 
lungräddningskurs. Kommer ha en hajk med Wiglaf, 4 dagar vid 
Kristihimmelfärdshelgen. 7 scouter och 3 ledare är anmälda till lägret i sommar. 
b. Pettersberg Det har varit arbetshelg med bla målning av fönster, fällt träd, 
fixat med ved. Golvet i salen är slipat och lackat, väggarna i ledarrummet har 
målats. Tyvärr så är vattenberedaren trasig, fogdarna tittar på lösning av detta. 
De undersöker också möjligheten att öka vattenförsörjningen, bla att borra en 
ny brunn. Vi har fått en förfrågan om längre sommaruthyrningar för 2008 och 
2009, med krav på bättre vattenförsörjning. 
c. Lokaler och material: Duschen på Rehnsgatan är byggd och klar. 
d. Ekonomi: Bidragsombudet stöter på om obetalda medlemmsavgifter. Måste 
komma in innan terminen är slut. 

8. Budget och verksamhetsmöte: Det uppkom ett förslag att flytta budget- och 
verksamhetsmötet till den 7 juni. AU undersöker om det funkar. 

9. Kårhelg/avslutning: Vi har kårhelg/avslutning den 1-3 juni. Minior planerar att 
komma ut för kåravslutning söndag den 3 juni, beräknar att bli ca 30 st. Junior 
planerar att ha en övernattning på Petters den 2-3 juni, beräknar att bli ca 30 st. 
Patrullscout planerar att ha en hajk som avslutas på Petters den 3 juni, blir ca 
27 st. Senior tror att de blir ca 15 st, kommer ut den 3 juni. AU fixar gemensam 
lunch på avslutningen. 

10. Scouternas dag & Valborg: Alla grenar deltog på Scouternas dag. Valborg 
genomfördes i samarbete med kyrkan i Bredäng som tidigare år. Ett bra 
ekonomiskt resultat med ca 4000 kr i vinst till kåren. 

11. Valberedning: Valberedningen jobbar på. Inget speciellt att raportera. 

12. Läger 2007: Förberedelserna går vidare. Alla avdelningar jobbar på inför 
sommarens läger. 

13. Övriga frågor: Inga övriga frågor väcktes- 

14. KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Anna Johansson 

Ordförande     Sekreterarer 

 

___________________________ 

Lars-Olov Bergstrand 

Justeringsperson 


