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Kårstyrelsens sammanträde nr 335 
Datum: 2007-10-07 Tid: 18:30 Plats: Rehnsgatan 

Närvarande: Peter Gustafsson, Anna Johansson, Robin Engström, Tommy Engström, 
Fredrik Jonsson, Kjell Lindberg (Limpan) (från punkt 6), Konstantin von Josefsson, 
Bengt Liljeros (gick vid punkt 9), Lars-Olov Bergstrand (Larsa), Balder Jonsson och 
Lars-Olof Sandberg (Pliiiggis). 
 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Konstantin valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Vid behov justeras röstlängden 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Punkt 13 flyttades fram till en ny punkt, 8.5. På övriga ärenden lades 13a till. 
Den handlade om Pettersvägen. 

5. Genomgång av protokoll från KS 332 
Protokollet fanns inte. 

6. Genomgång av föregående protokoll (KS 334) 
Inga fel påträffades. 

7. Kompletterande val 
a. Materialförvaltare: vakant. 
 
b. BOMB 1: vakant.  
 
c. Avdelningsposter: 
KS valde Rickard Brihäll som assistent på Gnagarna, Kristin Holmbom som 
assistent på Waingunga och Mikael Johansson på Snabbfötterna.  
 

8. a. Rekrytering: Waingunga har fått 15 nya medlemmar via rekrytering. 
Rekryteringen var i form av lappuppsättning om GVB på de kringliggande 
skolorna runt Rehnsgatan, vilka Pliiigis satt upp. Stingarna har inte fått några 
nya medlemmar sedan förra kårstyrelsemötet.  Juniorscouterna har inte fått 
några scouter via rekryteringen. 
Det poängterades att det var viktigt att göra rekryteringen i rätt tid. 
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b. Avdelningsrapporter:  
 
l. Stingarna: Se bilaga (avdelningsrapporter). 
 
ll. Waingunga: Många barn och ledare på pappret, det är däremot få ledare som 
verkligen kommer på mötena. De har fått hjälp av två mammor som samsas om 
gångerna de kommer, så att de blir en mamma närvarande vid varje möte.  
   På tisdag ska de ha Halsduksutdelning. 
 
lll. Gnagarna: Se bilaga (avdelningsrapporter). 
 
lV. Snabbfötterna: Har haft övernattning med två scouter och även ett 
föräldramöte där två föräldrar var närvarande. Har inte haft någon nytta av att 
de har möten på samma dag som Rovfåglarna. Se mer på bilaga 
(Avdelningsrapporter). 
 
V. Rovfåglarna: Är neutrala gällande Snabbfötternas ändring av dag på möten. 
Se bilaga (avdelningsrapporter). 
 
Vl. Absolut: Är 16 seniorscouter som har en hög närvaro. Det har funderats på 
någon form av gruppindelning under mötena, kanske patruller. De deltog på 
Scouternas natt där de hade ett lag med tredjeåringar: Absolut Ladies och 
resterande första och andraåringar i ett annat lag: Absolut Gentlemens. Har 
bestämt att vila under Oktoberhelgerna, då de inte har några övernattningar. I 
november kommer invigningsövernattningen. 
 
c. Lokaler och material: Kabel och tonaren till skrivaren finns i aprummet på 
Pettersberg. Bredängslokalen ser bra ut. Det är däremot sådär på Rehnsgatan. 
Peter sade att det gällde att plocka undan efter sig. Det droppar fortfarande från 
röret i köket. Och brandlarmet har inte börjat tjuta då tända lyktor varit på än.  
   Städdag på Rehnsgatan är nästa söndag vilken börjar vid klockan 10:00. 
 
d. Ekonomi: Kårkassörskan är igång, det går att lämna in kvitton till Elzbieta. 
Behöver man mer pengar än de 1500 som är varje avdelning att tillgå så vänder 
man sig till styrelsen.  
 
e. Pettersberg: Var ostädat inför lådan.  
   Skyltning till Pettersberg håller Limpan på med. Bilkarta till Pettersberg skall 
snart läggas upp på GVB:s hemsida. Det kommer inte vara någon 
Kolloverksamhet på Pettersberg under 2008. 

8.5 Medlemsavgifter och medlemsregistrering:  
Av 68 ledare är det 22 som betalt. På Stingarna har 10 av 16 betalat. 
Waingunga: 16 av 21 betalningar har gjorts. 
Gnagarna: här har 17 av 22 betalat. 
På Snabbfötterna har ingen betalat. 
Skogsmännen har 6 betalade scouter och 18 obetalda. 
Rovfåglarna: 2 av 8 har betalat. 
Absolut har 4 betalningar av 18 scouter, 1 scout har betalat 100 kronor för lite. 
I Wilgaf är det en som betalt.  
Avregistreringen skall troligen vara klar innan 15 oktober. 
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9. Distriktstämma: 
16 oktober klockan 20:00 skall det vara möte på Rehnsgatan om 
Distriktstämman. 

10. Scouternas höstdag: 
Detta år kommer det att serveras hamburgare. Det skall även ske inskickning till 
KO/kårsekreteraren om vilka som kommer.  

11. Läger 
a. Verksamhet miniorscout: Ingen redovisning fanns att tillgå. 
b. Ekonomi miniorscout: Ingen redovisning fanns. 
c. Verksamhet Jingi: Ingen redovisning fanns. 
d. Ekonomi Jingi: Styrelsen godkände redovisningen. Se bilaga (Jingi ekonomi). 
e. Verksamhet Skottland: Ingen redovisning fanns. 

12. Läger 2008: 
Det pratades om Ånhammar, där transporterna ska vara tillsammans med 
Näsby Park. Absolut hade diskuterat om fjällvandring. De var troligt att några 
även ville medverka i Boomerang på Vässarö.  

13. Övriga ärenden 
Konstantin berättade om att hans bil skadats av den sista vägen till Petters. Det 
beslutades att ”trycka” på frågan om bilvägen vid tillfälle. 
   Fredrik skulle vilja ha dokumentation på hur man gör som AL vad gäller det 
administrativa. Peter tog i uppdrag att sammanställa en sådan lista. 

14. KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Tommy Engström 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Konstantin von josefsson 

Justeringsperson 
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KS-datum: 7 okt 2007 
Avdelning: Stingarna 
Antal medlemmar just nu:  17 
Antal som börjat sen senaste KS: 0 
Antal som slutat sen senaste KS: 0 
Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten, både utomhus och inne i lokalen med 
livlina, brandövning, lek, gjort söljor mm. Vi har invigt 17 scouter. Vi har  

haft föräldramöte med ganska bra närvaro, 9 föräldrar. Vi har varit ca 14 
scouter/möte, men det känns som vi har en stabil kärna ändå på 15 scouter. 
Rickard Brihäll har anlutit och förstärkt ledarteamet. 
Kommer hända fram till nästa KS: Vi ska delta på Scouternas höstdag. I övrigt 
kommer vi ha vanliga avdelningsmöten och passa på att ha en del utemöten. 
Övrigt: 

 

KS-datum: 7 okt 2007 

Avdelning: Snabbfötterna 
Antal medlemmar just nu:  5 
Antal som börjat sen senaste KS: 0 

Antal som slutat sen senaste KS: ? 
Hänt sen senaste KS: möten, mest orientering. Övernattning i helgen 
Kommer hända fram till nästa KS: Möten och scouternas höstdag 
Övrigt: avdelningskassa? summa pengar /termin? 

 

KS-datum: 7 okt 2007 

Avdelning: Gnagarna 
Antal medlemmar just nu:  22 
Antal som börjat sen senaste KS: 0 

Antal som slutat sen senaste KS: 4-5 
Hänt sen senaste KS: 5 möten har genomförts, varav 3 ute och två inne. 
Scouterna delades in i patruller efter två möten och dessa verkar fungera 
bra. Scouterna har hittills haft mycket god närvaro. Ett föräldramöte hölls 
parallellt med avdelningsmötet den 24/9 och blev uppskattat enligt de ca 10 
föräldrar som var där. Helgen 5-7 har vi övernattning tillsammans med Snabbis 
på Pettersberg, till vilken 20 av 22 scouter från Gnagarna är anmälda! Där 
kommer vi bland annat att inviga nya scouter samt ta knivbevis. 
Kommer hända fram till nästa KS: Vanliga avdelningsmöten på olika teman samt 
deltagande i scouternas höstdag. 
Övrigt: 
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KS-datum: 7 okt 2007 

Avdelning: Rovfåglarna 
Antal medlemmar just nu:  8 
Antal som börjat sen senaste KS: 1 

Antal som slutat sen senaste KS: 1 
Hänt sen senaste KS: Avdelningen har haft möten i vanlig ordning sedan de 
förra KS med näst intill full närvaro hos scouterna. Dock har scouterna 
tyckt att det inte har varit så mycket tävling. 
Sedan det förra Kårstyrelsemötet har vi även haft en berguven övernattning på torpet och 
deltagit i en scouternas natt där vi förvisso inte tog en topplacering men 
jag tror att alla deltagarna hade det roligt i alla fall. 
Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha några vanliga möten där vi 
ska försöka aktivera avdelningen så mycket som möjligt. Vi ska även vara 
med på scouternas höstdag där jag tror och hoppas på bra resultat från 
rovfåglarna. 

 

 


