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Kårstyrelsens sammanträde nr 337 
Datum: 2007-12-02 Tid: 18:30 Plats: Rehnsgatan 

Närvarande: Peter Gustafsson, Anna Johansson, Robin Engström, Tommy Engström, 
Fredrik Jonsson, Balder Jonsson, Elin Robertsson, Konstantin von Josefsson (vid 
punkt 3), Elisabeth Bergstrand och Andreas Bergstrand. 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Elin valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Vid behov justeras röstlängden. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
15a. Plaketter, 15b. gvb.nu och 15c. Seniorkassan adderades. 

5. Genomgång av protokoll från KS 332 
Inga fel påträffades. 

6. Genomgång av följande protokoll (KS 336) 
Vi diskuterade huruvida vi hade sagt om Marathonpengarna. Vi ändrade inget i 
protokoll 336, utan lade till 15c. på dagens protokoll. 

7. Kompletterande val 
a. Materialförvaltare: vakant. 
b. BOMB 1: Här ska AU se till att det kommer fram instruktioner för vad som 
ska göras som BOMB 1. 
c.  Avdelningsposter: Inga nya. 

8. a. Avdelningsrapporter: 
I. Stingarna: Har ett oförändrat antal scouter sedan det senaste 
kårstyrelsemötet, 16 stycken. De har knopat, haft kimsspel, stafett och ett 
kalasmöte. 
 
II. Waingunga: Peter berättade att Sten slutar som ledare och att Waingunga 
gärna tar emot assistenter. De har 25 barn på två ledare och en förälder som är 
med på mötet. 
 
III. Snabbfötterna: Är fem på pappret, men har cirka två scouter som kommer 
på varje möte. De har ofta fler ledare än barn på deras möten. Ledarna tycker 
att verksamheten är ganska värdelös. Fredrik ska ta kontakt med Sätra 
scoutkår för ett samarbete. Han trycker även på att det ska finnas beskrivningar 
av kårens olika poster. 
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IV. Gnagarna: Deras 22 scouter och 6 ledare har bra närvaro. De har haft 
Halloweenmöte och övernattning med maffiatema. De behöver hjälp av någon 
med körkort. Peter berättar att det går bra att vända sig till kåren med detta 
problem för att hitta någon med körkort. 
 
V. Rovfåglarna: Har haft möten med nästintill alla scouter närvarande. Ledarna 
är också flitiga på att komma. De kommer att medverka i SKROV och på E-
kursen. 
 
VI. Skogsmännen: Är tre fulla patruller vilka har en bra närvaro. Ledarnas 
närvaro varierar däremot. De har haft vanliga möten, varav ett 
organisationsmöte. Skogsmännens ledare har inte så många nycklar, men 
Krister Wennberg ska kontaktas så att de kan få passerkort. 
 
Vll. Absolut: Hade ett föräldramöte där ingen förälder var närvarande. Det var 
däremot många scouter på invigningsövernattningen, 14 stycken. På grund av 
att få scouter anmält sig till Winer, kanske den inte blir av. Konstantin berättar 
att närvaron på mötena börjar dala nedåt och att en scout inte vill gå kvar. 
 
b. Lokaler och material: 
Någon hade kastat in ägg i Bredängslokalens brevinkast. Vi ska inte stå i 
soffan, vilket någon hade gjort.  
Rehnsgatan har mycket disk i diskhon. Har du diskat så lägger du den i 
diskskåpet. Konstantin vill ha en dag då ledarna går igenom vilka som äger de 
olika skåpen. På mötet ska man även gå igenom var de olika nycklarna går och 
nyckelskåpet ska uppgraderas. Bed and Breakfast ska höra av sig. Peter 
uppmanade oss om att vi skulle tänka efter om vi i annat fall kunde tänka oss 
att köra Bed and Breakfast själva.  
 
c. Ekonomi: Pappren från Sensus har kommit, vilka ska skrivas på. 
 
d. Pettersberg: Arbetshelgen blev inställd. 

9. AU informerar: 
Ändrat bidragssystem. Verksamheten redovisas per patrull. Det behövdes ingen 
stadgändring i GVB för detta. Redovisningen måste göras innan årsskiftet. 
Konstantin vill ha bättre instruktioner, vilket AU ska se över. Det kommer även 
att vara en gemensam åldersindelning i hela scoutförbundet. Mer information 
om detta finns på: http://www.scout.se/reportage1____4635.aspx. Efter årsskiftet ska 
alla nya scouters fyra sista siffror i deras personnummer finnas med i 
registreringsprogrammet Melker.  

10. Julavslutning 
a. Kårkaplan: Vi röstade efter två nya förslag: Förslag 1: Ingen förändring. 
Förslag 2: Vi ber Jerry att inte läsa välsignelsen. 
Förslag två vann i omröstningen. 
 
b. Planering: Församlingssalen på Västmannagatan har bokats av Peter. 
Avslutningen kommer vara 14:00-17:00. Det kommer att hållas lekar, tävlingar, 
fika, avdelningsstund och ceremoni.  
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11. Läger 
a. Verksamhet miniorscout: Ingen redovisning fanns. 
b. Ekonomi miniorscout: Ingen redovisning fanns. 
c. Verksamhet Jingi: Ingen redovisning fanns. 
d. Verksamhet Skottland: Redovisning fanns, men ej tillgänglig. 

12. Läger 2008 
Minor vill till Vässarö, Junior till Ånhammar (men har inga problem med att 
ändra lägerplats om de på så sätt får ett gemensamt kårläger) och Patrull vill till 
Tiveden. Till nästa KS skall ”grenar” ha kommit. 

13. Medlemsavgifter 
Peter tipsade om att det är bra att sätta igång tidigt med att få in avgifterna. 

14. Planeringshelg: 
Kommer att äga rum den 12-13 januari 2008. 

15. Övriga ärenden 
15a. Plaketter: Robin ringer och beställer plaketter åt berörda avdelningar. Elin 
hämtar ut dessa. 
 
15b. gvb.nu: Närvarorapporter på hemsidan kommer strax. Det ska även bli 
bättre reklam för Pettersberg på hemsidan. Fredrik tycker att 
avdelningsrapporten inför KS även ska skickas till den som skriver rapportens 
mailadress.  
 
15c. Seniorkassan: 
Vi klubbade igenom att alla pengar i seniorkassan kan plockas ut av 
seniorledaren (AL) utan kvitto. 

16. KS avslutas 

 

 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Tommy Engström 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Elin Robertsson 

Justeringsperson 

 


