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Kårstyrelsens sammanträde nr 334 
Datum: 2007-09-02 Tid:18:30 Plats: Rehnsgatan 

Närvarande: Peter Gustafsson, Daniel Torén, Anna Johansson, Robin Engström, 
Tommy Engström, Fredrik Jonsson, Johan Norenlind, Kjell Lindberg  (Limpan) och Elin 
Robertsson (från punkt 7). 

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av mötessekreterare 
Tommy valdes till mötessekreterare. 

3. Val av justeringsperson 
Anna valdes till justeraringsperson. 

4. Justering av röstlängd 
Vid behov justeras röstlängden. 

5. Fastställande av föredragningslistan 
8f: Posttecknare och 8g: Postmottagare lades till. 

6. Genomgång av protokoll från KS 332 
Protokollet fanns ej. 

7.  Genomgång av följande protokoll (KS 333) 
Inga fel påträffades. 

8. Kompletterande val 
a. Seniorscoutrepresentanter: Johan Norenlind valdes som 
seniorscoutrepresentant för Absolut Gustaf.  
 
b. Materialförvaltare: vakant. 
 
c. BOMB 1: vakant.  
 
d. Kårsekreterare: Tommy valdes till kårsekreterare. 
 
e. Avdelningsposter 
KS valde Johan Norenlind som assistent på gnagarna, Linn Serra som 
assistent på Rovfåglarna och Kaj Jonsson som assistent på Skogsmännen. 
 
f. Posttecknare: Tommy valdes till posttecknare. 
 
g. Postmottagare:Tommy valdes till postmottagare. 

9. a. Rekrytering: 
Cirka 350 rekryteringsbrev har skickats ut till barn i både Bredängsskolan och 
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Slättgårdsskolan. Helena och Peter har pratat i Bredängsskolan, vilket Peter 
även kommer att göra i Slättgårdsskolan. I stan ska brev delas ut till barnen i 
årskurs 2 som går i de kringliggande skolorna. Peter tror även att 
Sätrascouterna inte skall ha något problem med gemensamt möte med 
patrullscouterna i Bredäng. 
 
b. Avdelningsrapporter: 
 
I. Snabbfötterna: Har haft ett möte där var det 4 scouter varav två nya (de 
hoppade upp från Stingarna). Viktor Knaust har avsagt sig sitt uppdrag som 
assistent. 
 
II. Gnagarna: Elin berättade att de haft sitt första möte i måndags, 2 nya scouter 
hade tillkommit och 11 scouter hoppade upp till patrullscout. Det var 
sammanlagt 23 scouter.  
 
III. Waingunga: Har inte haft någon verksamhet. Första mötet blir på tisdag. 
 
IV. Stingarna: Har haft ett möte där 6 nya och 2 gamla scouter var närvarande. 
 
V. Rovfåglarna: Har haft ett möte där alla utom en av de gamla var närvarande, 
inga nya tillkom. 
 
VI. Skogsmännen: Ingen närvarande från Skogsmännen, men de hade haft ett 
möte. De hade även börjat med patrullindelning. 

VII. Absolut: 4 nya scouter och även nya assistenter. De hade ett möte och var 
även med på halvmaraton som funktionärer. 

c. Lokaler och material: 
Bredäng: Ej helt färdigt efter lägret. Tre av fyra skrivare som låg och skräpade 
skall tas bort. Soffan har fått ett nytt överdrag och hela lokalen var välstädad. 
 
Rehnsgatan: Dusch fungerar och ventilationen är OK sade Daniel. Det var 
odiskat i köket och stolarna i Stugan var huller om buller. Läckan i köket är ej 
åtgärdad. Ett brandlarm har installerats. 
 
d. Ekonomi: 
Inget att rapportera 
 
e. Pettersberg: 
Diskmaskin har reparerats. Det kan komma att bli kolloverksamhet på 
Pettersberg. Torpets takbyte avvaktas till nästa år. Det kommer att vara 
arbetshelg den 15 September.
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10. Intendenturtält 
KS beslutade att partytält nr 2 (enligt bilagan) skulle köpas, 
(http://www.friluftsvaror.se/varor/partytalt2.htm) men att AU skulle bestämma 
huruvida det skulle köpas ett eller två tält. Det beroende på erbjudandets längd. 
(Om erbjudandet varade länge skulle det köpas in ett tält som skulle testas på 
Scouternas natt, var det bra skulle de köpa ett tält till.) 
 

11. Övriga ärenden: 
20 stycken Jiingi-märken finns hos Elin. GVB-halsdukar finns i stan. 
 

12. KS avslutas. 
Peter avslutade mötet. 

 

 

 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Tommy Engström 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Anna Johansson 

Justeringsperson 


