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Följande mail skickades ut till KS-medlemmar den 27 juli 2010 / webmaster@gvb.nu  

Hej 
På budget- och verkmötet den 26 juli deltog Peter, Robin, Åsa, Limpan, Agga och 
Konstantin, vilket betyder nästan hälften av KS och en ytterligare ledare. Men det var 
inget KS och det vi gjorde var att förbereda beslut inför ett styrelsemöte. Vi kom fram 
till följande: 
 
1. Ok till budgetförslaget som Peter tidigare skickat ut, med vissa modiferingar. Hänger 
ihop med avskaffad telefon i Bredäng och Pettersmotionen. Bifogas detta mail. 
2. Ok till Åsas två motioner (som ligger på www.gvb.nu/kst2010) 
3. Ok till en motion (Petters-motionen) som Larsa och Limpan lagt, ligger snart på 
webben. 
4. Nej till Simons motion om Blå hajk (som finns på webben) (motivering bifogat i 
detta mail).  
5. Ok till resultatdisposition, se bifogat 
6. Ok till oförändrade medlemsavgifter, se bifogat.  
7. Ok till att inkorporera Kartan-punkterna i Verksamhetsplanen (kommer  senare från 
AU). Se http://gvb.nu/for_oss/ks/kartan100108ver2.pdf 
 
Planen är att ha ett KS den 7 aug på Brittmäss, som tar max 10 minuter. Tanken är att då 
klubba följande: 
 
1. Besluta om ledarutnämning av Petra, Micke och Einar så de kan ledarutnämnas på 
lägerbålet på kvällen 
2. Besluta enligt punkt 1 till 7 ovan. 
 
Tanken är alltså att det inte ska vara någon diskussion, diskussionen skedde ikväll. Vill 
någon diskutera ytterligare bör man säga till i förväg. Det går självklart bra att reservera 
sig, man behöver inte hålla med. Men debatten ska vara avklarad. 
 
Frågan är om vi är beslutsmässiga. Om jag fattat det rätt så kommer följande vara på 
plats: Danne, Elin, Simon, Robin, ssc1, ssc2, Limpan 
 
Följande kommer inte vara på plats: Peter, Agga, Konstantin, Anna, Jonas. Antagligen 
inte heller Ella, Jonas och Lill-VG 
 
Frågan är om Larsa och ssc-representanterna kommer vara på plats?  
 
Minst hälften behöver vara med. Godkänner vi att man kan vara med via telefon kan vi 
nog få till det.  
 
Hör av er med synpunkter.  
 
.... Peter 
peter@gvb.nu 
0739-73 42 23 

 Datum  

Kallelse   


