
 

Protokoll för  
kårstyrelsens sammanträde nr 305 
Datum: 2005-01-12 (onsd.) Tid: kl 18.30 Plats: Jakobsbergs gård 

Närvarande: Åsa Jonsson, Anna Johansson, Martin Svendsen (mötessekreterare), 
Peter Gustafsson, Karl-Erik Berndtsson, Daniel Torén, Anneli Fridell, Mikael 
Wettercrantz, Lars-Olov Bergstrand (mötesordförande), Vassilios Vassiliadis, Elisabeth 
Bergstrand, Tommy Engström, Henrik Lindén, Miriam Fürth, Johanna Augustesen 

Föredragningslista 
1 KS öppnas Larsa 

2 Val av justerare  

3 Justering av röstlängden  

4 Fastställande av föredragningslistan  

5 Justering av föregående protokoll  

6 Uthyrningen av lokalen Rhensgatan, info (förmodligen ingen 
uthyrning i sommar) och ev beslut (till följd av detta) 

Thomas 

Rapporter och meddelanden  

a Avdelningsrapporter respektive al 

b Pettersberg 
1. Genomgång av lösningsförslag och kostnad för 
vattenproblemet. 
2. Genomgång av lösningsförslag och kostnad för ett 
permanent lägerförråd. 

Larsa 

c Lokaler och materiel 
1. Status för ny belysning till salen på Rhensgatan.  
2. Bokningssystem och kodlås på Pettersberg 

 
Limpan 
Larsa 

d Ekonomi Limpan/Lillen 

7 

e Kårläger 05: uppföljning av planering 
Lägermateriel 

respektive al 
Larsa 

8 Redovisning av tidigare juniorscoutläger Agga eller 
Gabriella 

9 Valborg Peter 

 Datum  

Protokoll 2005-01-14  

 (Utg 1)



10 Kårens webbplats – hårdvaran: diskussion kring användning och 
behov. 

Björn 

11 Uppföljning av tidigare beslut Björn 

12 Seniorscouternas jubileumsfest: fastställande av budget och 
finansiering enligt ssc-grenens förslag. 

Mikael, Danne 
Rickard/Mirre 

13 Kompletterande val: Johanna A tf-Al på Mowgli (av-välja Annelie 
som Al på samma avdelning) 

 

14 Övriga ärenden  

 a Älghornsrepresentanter Martin 

 b Hyra för lokalen i Bredäng Martin 

 c Jakobsbergs gård Martin 

 d Valberedningen önskar Anna 

 e Slug/Skandal Mirre 

15 KS avslutas Larsa  

 



 

1 KS öppnas av mötets ordförande Larsa med ett kårrop ute. 
 En pjäsförfattare som heter Isa besökte oss, han vill skriva en pjäs om Rickard lll 
som barn. Ursprungligen är Rickard den lll en pjäs av Shakespeare, det som Isa 
vill göra är en pjäs om Rickards uppväxt. Isas idé är då att förlägga en del av 
pjäsens handling till scouterna, och som research inför pjässkrivandet vill han 
besöka några avdelningar. Med mycket nyfikenhet och intresse hälsades Isa 
välkommen, under våren kommer han att besöka både Gnagarna, Snabbfötterna 
Rovfåglarna och kanske någon annan avdelning. KS ser med stor nyfikenhet fram 
mot att få se pjäsen när den sätts upp på Dalateatern. 

2 Val av justerare 
Till justerare valdes Johanna. 

3 Justering av röstlängden 
Justeras vid behov. 

4 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tillägg av några övriga ärenden. 

5 Justering av föregående protokoll 
Johanna Augustesen och Fredrik Jonsson var närvarande på förra KS. Med de 
tilläggen lades protokoll 304 till handlingarna. 

6 Uthyrningen av lokalen Rhensgatan, info (förmodligen ingen uthyrning i sommar) 
och ev beslut (till följd av detta) 
Thomas hade tyvärr ingen möjlighet att komma nu, han blir istället inbjuden till 
nästa KS. 

7 Rapporter och meddelanden  

 a Avdelningsrapporter 
Snabbföttterna: Vi startade i måndags. Det var ju före skolstarten, ändå kom det 
24 stycken glada och spralliga juniorer, berättar en brett leende Anna. Vi hade en 
pratring om Asien som gick jättebra, säger hon vidare, men ingen på avdelningen 
var direkt berörd av tsunamin. Avdelningen ska ha en egen övernattning i januari. 
När terminen kör igång på allvar räknar Anna med att de kommer att vara 27-28 
medlemmar. 
Rovfåglarna: Vi har varit på E-kurs. Alla nöjda, säger Peter en smula lapidariskt 
men stolt. Men det är väl närmast en vana också: alla nöjda, alltså. Nu gäller det 
att rida på framgången. E-kurser är inspirerande både för scouterna och för 
ledarna, tillägger Peter. Idag har avdelningen terminens första möte som är ett 
rådspatrullmöte. 
Gnagarna: Vi har första mötet på måndag i nästa vecka. Åsa berättar att de för 
närvarande är 21 plus eventuellt en till som är en kompis till en annan junior. 
Utbrytarna: Vi har slagit oss samman med ett seniorlag i AF och heter numera 
Saltbrytarna. Officiellt är vi två lag men i praktiken fungerar vi som ett – vi är 16 
seniorer i laget, med tre ledare, förutom jag (Mikael) så är det Jocke och Jakob 
från AF. Vårt första möte hade vi i söndags, berättar Mikael, då planerade vi 
höstens program över en trevlig middag. 
Stingarna: Vasse berättar att har en ny ledare på avdelningen. Han är pappa till 
Erik och heter själv Tommy. De är sammanlagt ungefär sju scouter på 
avdelningen. Vi leker och lär och har kul. I december hade vi korvgrillning nere vid 
Mälarhöjdsbadet. Det var stjärnklart så vi kunde passa på att titta på stjärnorna.  
Skandal: Under jullovet planerade vi planeringshelgen. KS flikade in ett tack för 
det arrangemanget. Lyckat och bra! Planeringshelgen gav oss i Skandal möjlighet 
att planera vår egen termin. Vi avser att så SLUG, ha en gormékväll, åka 



tunnelbana (nej, inte bara åka som vanligt så klart, säger Mirre när KS sätter upp 
ett förvånat ansikte, åka med någon som kan visa oss, genast kommer namnet 
Konstantin upp, en bättre och mer engagerad ciceron kan man nog inte tänka sig, 
konstaterar KS med ett leende) och gå på museum. I sommar kanske vi ska åka 
på en utlandsresa, så vi har inbjudit en person för förbundskansliet som ska 
berätta för oss om möjligheterna att söka bidrag till det. 
Mowgli: Vi börjar på onsdag, berättar Annelie och Johanna. Dessutom rapporterar 
de med stor stolthet att både terminsplaneringen och detaljplaneringen av 
terminens alla möten är klar(!). Vi är för närvarande 10 miniorer på Mowgli. 
Lagett: Laget har börjat aktiviteterna den hör terminen med att bestämma sitt 
namn, de heter numera Wiglaf, berättar Danne med en menande suck. Tommy 
ser dock påtagligt nöjd ut. Nästa möte planerar Wiglaf att tillverka söljor. 
Julaktiviteter: Mikael vill berätta om julaktiviteterna. Vi kom inte upp i tornet för vi 
hade inte fått några nycklar till det. Snopet! Men bortsett från det så gick det bra, 
det var lite fler besökare på julottan och midnattsmässan än det brukar. Vi var 
ungefär 10 seniorer där under natten.  

 b Pettersberg 
1. Genomgång av lösningsförslag och kostnad för vattenproblemet. 
Larsa berättar att han och Limpan är engagerade i vattenproblemet, att de grubblar 
på om man behöver anlita en expert som ser över systemet för att komma med 
förlag. Det tycks inte just nu vara ett kapacitetsproblem utan snarare ett 
magasineringsproblem. Alternativ de ändå diskuterar är att ta toavatten från den 
gamla brunnen – det betyder en del omkopplingar av vatten plus dragning av 
ledningar från brunnen. Ett annat alternativ är att borra en större brunn som i sig då 
bildar en slags vattenmagasin. Ett tredje alternativ är att bygga ett separat magasin 
– det innebör att vattenåtgången måste var kontinuerlig annars blir vattnet i 
magasinet dåligt. Ett annat förlag var att bygga om hydroforen till magasin. 
Slutligen framkom det radikala förslaget att montera bort alla WC och istället 
återbygga torrdassen. 
2. Genomgång av lösningsförslag och kostnad för ett permanent lägerförråd 
Larsa återkommer så snart han fått ett kostnadsförslag angående grundarbete och 
övrigt arbete. 
 
Söder lovar att förstsätta att var bokningsansvarig, han uppmanar KS att söka efter 
ersättare för han vill egentligen inte.  
 
Ett kodlås till Petters skulle kosta ca 4.000:- + moms. 
 
Mikael W kan man ringa till så sätter han på värmen inför övernattningar. 

 c Lokaler och materiel 
1. Status för ny belysning till salen på Rhensgatan. 
Martin kontaktar Limpan för tjat om beställning av material så att grabbarna 
(Fredrik och Robert) kan sätta igång med arbetet.  
2. Bokningssystem och kodlås på Pettersberg 
Finns nu ett bokningssystem på vår webbplats, ledamöter och andra uppmanas 
kolla och kommentera. Mikael Söder är fortfarande motvilligt villig att fortsätta som 
bokare för Petters. 
 
Åsa påpekar att nyckeln till soprummet är borta. Åsa lovar att mejla de andra 
ledarna på Rehnsgatan för att fråga om någon vet var nyckeln tagit vägen 
 
Larsa ringer Stockholm Fritid för att förmedla vår postadress. 



 d Ekonomi 
Lillen har ännu inte kunnat överta uppdraget som kårens kassör. Han hade 
således inget att rapportera, mer än att han och Limpan försöker finna tid att ordna 
med övergången. 
Larsa lovade att mejla ut listor på dem som betalat till alla Al:ar. 

 e Kårläger 05: uppföljning av planering 
Miniorscout har läger under miniscout i början av sommaren – samordna r material 
etc. med Mälarhöjden. 
Junior åker till Vässarö under vecka 32 – bokat och klart. 
Patrullscout planerar läger under veckorna 31 och 32. 
Senior planerar olika hajk- och reseaktiviteter under sommaren. 
Lägermateriel: man kan vända sig till Larsa. Larsa uppmanar lägren att utse en 
materielansvarig för varje läger. Larsa samordnar.  

8 Redovisning av tidigare juniorscoutläger 
Varken Agga eller Gabbi var närvarande idag. Tjat fortgår! 

9 Valborg 
Peter informerade. Peters egna anteckningar bifogas detta protokoll som bilaga. 
Peter inbjuder till ett förberedande valborgsmöte den 23 januari klockan 19.00. 

10 Kårens webbplats – hårdvaran: diskussion kring användning och behov 
Björn var inte närvarande så att han kunde leda diskussionerna. Vi pratade ändå. 
Åsikter som kom fram var att vi använder vår webbplats mycket och att beroendet 
av den är stort. Det kan således finnas fog för att betala ett webbhotell för att hålla 
vår sida uppe. Kostnaden kom då upp som en fråga. KS vill ha någon slags 
kostnadsestimat för webbhotelltjänsten så att KS kan för överblick. 

11 Uppföljning av tidigare beslut 
Kunde inte genomföras. 

12 Seniorscouternas jubileumsfest: fastställande av budget och finansiering enligt ssc-
grenens förslag. 
Festen planeras till den 5-6 februari. Seniorerna redovisar för AU sina planer och 
budgeten för deras separata jubelfest. AU godkänner budget på KS uppdrag. 

13 Kompletterande val: Johanna A tf-Al på Mowgli (av-välja Annelie som Al på samma 
avdelning) 
Johanna valdes att som tfAl på Mowgli efterträda Annelie som önskar avgå men 
kvarstå på avdelningen som vAl. Tack Annelie för en god insats och att du ställde 
upp i en svår situation för avdelningen. 
Åsa anmälde ytterligare en ledare på Gnagarna. Denne heter Bengt Liljeros, en 
gammal stjärna*: välkommen som gnagarledare, Benke. Nu är de sammanlagt åtta 
(!) ledare och assistenter på avdelningen. 

14 Övriga ärenden 

 a Älghornsrepresentanter 
KS uppdrog åt AU att se till så att kåren är representerade på mötet. 

 b Hyra för lokalen i Bredäng 
Martin informerade att hyresvärlden sagt upp kontraktet för lokalen i Bredäng när 
det gäller hyran. Kontraktsförlaget säger att grundhyran ska vara 71.500 (vilket 
motsvarar  529,60 per kvm, lokalen är 135 kvm) till detta kommer fastighetsskatt 
och värme. Hyresvärlden vill att dessa två kostnader ska debiteras särskilt och i 
enlighet med de kostnader som värmeleverantören (Fortum) och skatten ändras; 
en ändring av värmetillägget justerar alltså den faktiska kostnaden för oss, på 
samma sätt med fastighetsskatten. 



KS uppdrog åt Martin att tala med kårens fastighetsekonom Jaja för att efter 
samråd med henne teckna kontraktet. 

 c Jakobsbergs gård 
Martin berättar om föreningen Jakobsbergs gård som kåren inte är men har varit 
medlem i. Vi utnyttjar nu gården och därför kan det vara idé att vara med. 
Föreningen och bidragen från staden står inför förändringar och föreningen hävdar 
att många medlemmar kan ge ett extra eftertryck år föreningen s argumentering 
inför staden. Där för vill föreningen gärna ha vår kår som medlem. Avgiften är 150:- 
per år.  
KS beslutar att gå med i föreningen och uppdrar år Martin att ansöka om 
medlemskap. 

 d Valberedningen önskar att så snart som det bara går få reda på vilka tankar 
och önskemål som finns inför nästa verksamhetsår. Också förlag mottas tacksamt.  

 e Slug 
Skandal ska åka på Slug och Mirre framförde önskemål om bidrag till avgiften. KS 
hänvisade till principerna för bidrag som finns utlagda på vår webbplats. KS beslöt 
att ge bidrag till Skandal i enlighet med dessa principer.  

15 KS avslutas av Larsa med kårrop ute. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Lars-Olov Bergstrand Martin Svendsen 
(mötesordförande) (mötessekreterare) 

 

 

Johanna Augestesen 
(justerare) 

 



Bilaga: Peters noteringar efter Valborg 2004 
 
Ansvarsområden - Valborg 05 
Under varje punkt finns erfarenheter från 2004 och vissa fall förslag på ansvarig 2005 
 
Samordning 
För få personer var involverade. Tidigare borde en mer omfattande delegering ha 
gjorts. Allting nere vid brasan ska vara färdigställt i god tid innan arrangemanget 
startar. De köpsugna kunderna kommer tidigt! 
(Peter) 
Ekonomi 
Ännu hårdare kontroll över växelkassor och 
kontanthantering. Växelkassan kom på plats för sent. 
Vissa saker som var till försäljning tog slut, vissa saker blev över. 
 
Eld 
Elden behövde absolut inte vara större 
Material till elden fås från stadsdelsförvaltningen och från Svenska Bostäder 
Kan vara bra med vattenslang på plats för att kunna släcka snabbt, dels om något händer, dels när 
arrangemanget är avslutat. 
(Danne?) 
Kyrkan 
Samarbetet med kyrkan fungerade bra. 
Fler ledare än 1 måste vara uppe vid kyrkan 
Utdelning av facklor ska ske till scouter inomhus, därefter går man ut och delar ut 
resterande facklor till allmänheten 
Kyrkan köper facklor. 2004 köptes 60 st, skulle kunna bli fler i år 
 
PR 
Affischerna funkade bra, kunde vara något större (tex A3). 
Anmälan till samtliga dagstidningar gjordes, vi kom med i de flesta. 
Vi bör arbeta för att vi har så mycket scouter som möjligt nere i skjorta, gäller alla 
grenar. Bli scout-broschyrer ska finnas på plats, kanske även information om kåren och 
rörelsen i allmänhet. 
 
Korv 
Korvförsäljningen gick lite knackigt. Det kan vara så att folk inte var hungriga, men det 
kan också bero på att vi kom igång sent med korven och att försäljningen var 
anonymt skyltad. Kycklingkorv var bra, men kanske i mindre omfattning. Det går inte att 
köra över öppen eld, gasolköken behövs. Det behövs bord och tält på denna plats. 
 
Lotter 
Fyra lottringar köptes in. Dessa såldes slut. Kan köpas in fler, går att använda kommande år 
om de inte går åt (gäller obrutna ringar). Vinster fås utan problem hos ICA i Bredäng. Vivo i 
Bredäng totalvägrar. Resterande affärer i Bredäng går nog att bearbeta. Enskilt vinstbord för 
vinster och lottdragning. För lottdragningen behövs megafon, eller ännu bättre 
högtalaranläggning. 


