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Protokoll  2008-06-01 

 

Kårstyrelsens sammanträde nr 342 
Datum: 2008-06-01 Tid: 18:30 Plats: Bredängslokalen 
Närvarande: Peter Gustafsson, Daniel Torén, Anna Johansson, Robin Engström, Tommy 
Engström, Elin Robertsson, Kjell Lindberg (Limpan), Simon Ström. 
 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Elin valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Det bestämdes att justera röstlängden vid behov 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Vi lade till punkt 11. a. Möten och 11. b. Rekrytering. 

5. Genomgång av föregående protokoll (KS 341) 
Datumet för mötet var fel. 

6. Kompletterande val 
a. Materialförvaltare: vakant. 
b. BOMB 1: vakant 
c.  Avdelningsposter: Inga nya. 

7. a. Avdelningsrapporter: 
I. Skogsmännen 
Antal medlemmar just nu:  20 
Antal som börjat sen senaste KS: 0 
Antal som slutat sen senaste KS: 
Hänt sen senaste KS: Vi har varit på cykelhajk. Med en närvaro som kunde ha 
varit mycket högre. En tredjeårs scout har sagt via sin syster att han har slutat eller 
tagit en paus från scouterna. 
Kommer hända fram till nästa KS: Scoutårets absoluta scouthöjdpunkt lägret! 
I år kommer Skogsmännen vara på Tiveden tillsammans med Rovfåglarna och 
junior. Vi kommer även vara med på kåravslutningen i Bredäng. Efter kåravslutningen 
kommer Bengt att hålla i ett mera valfritt möte om umgänge för scouterna. 
Vilket har efterfrågats av några scouter. 
Övrigt: Ledarteamet har redan börjat tänka lite på hösten. 
 
II. Rovfåglarna: Har varit med på vandrarnas hajk och haft möten som vanligt. Det har 
kommit ner en ny som ville börja i rovfåglarna. Framöver ska de delta på 
kåravslutning och läger. 
  

III. Gnagarna: Har haft bromöte som gick ganska bra. De kommer att delta med 18 
scouter på lägret och det har tillkommit en scout sedan senaste KS.   
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IV. Snabbfötterna: Fredrik var ej närvarande på mötet. 
  
V. Waingunga: Hade en varm övernattning tillsammans med Stingarna och Insekterna 
(Trosa Scoutkår). På deras senaste möte visades bilder på vad de gjort under 
terminen. 17 scouter har betalt för lägret. 
 
VI. Stingarna: Var med om en lyckad övernattning. De har haft extrainsatt 
föräldramöte där 5 föräldrar var med och de hade sitt sista möte i onsdags. 8 scouter 
kommer med på lägret.  
 
Vll. Absolut: Daniel berättar att de var få seniorer som var med och hjälpte till på 
Stockholm Marathon och att de har haft ”din mamma-dagen” där scouternas mammor 
var med. 
 
Lokaler och material: 
 Bredängslokalen har fått en ny telefon där man kan lyssna av telefonsvararen från.  
   På Rehnsgatan har uthyrningen till Lodge 32 satt igång. Brandmyndigheten har 
varit där tre gånger och det har installerats fler rökdetektorer. Efter att dörrlåset fixats 
var det smutsigt och dammigt i entrén. Salen har två brandsläckare som båda blev 
godkända. Ledarrummet är låst, nycklar finns hos Peter, Elin och Lodge 32. Med 
tanke på att så mycket behövdes åtgärdas för att Rehnsgatan skulle bli uthyrd till 
Lodge 32 kommer vinsten att minska..  
 
c. Ekonomi: Peter vill ha påskrivna Sensusblanketter. Rovfåglarna har inte fått några 
blanketter. 
 
d. Pettersberg: Containrarna finns på Pettersberg. Taket på ledartorpet behöver fixas 
i sommar, det kommer att komma datum om detta. 
 
e. AU informerar: Servern är flyttad hem till Limpan.  
   45 madrasser och sängar har köpts in för 7000kr. Det har också köpts in cykelkärror 
och 32 fotogenlyktor.  

8. Läger 2008 
a. Allmänt: Det är många juniorer som anmält sig till lägret på Tiveden, färre 
patrullscouter. Junior- och patrullscoutledarna har haft möte där de pratat om budget 
och resor. Resorna är inte bokade.  
 
b. Budget för Tiveden: Styrelsen godkände budgeten. 
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9. Valberedning: Rovfåglarna erbjuds att gå på Skogsmännens möten. Snabbfötterna 
håller kvar de juniorscouter som skulle ha gått upp till patrullscout. Rovfåglarna 
återuppstår 2010. 

10.  Våravslutning: Programmet är oplanerat. Limpan ordnar Km i livlina och Elin fixar 
förköpsbiljetter för att Scouterna i stan ska kunna åka till Bredäng. 

11. a. Möten 
Peter föreslår budget och verksamhetsmöte och extra KS inför kårstämman den 18 
augusti klockan 18:30. Peter ordnar kårstämma den 20 augusti och planeringshelg 
den 22-24 augusti.  
 
b. Rekrytering 
Limpan skriver rekryteringslapp i natt, i form av ett brev som riktas mot föräldrarna.  

 

 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson   Tommy Engström 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

___________________________ 
Elin Robertsson 
Justeringsperson  

 

 


