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Kårstyrelsens sammanträde nr 343 
Datum: 2008-08-18 Tid: 18.00 Plats: Bredängslokalen 

Närvarande: Peter Gustafsson, Daniel Torén, Lars-Olov Bergstrand (Larsa), Elzbieta 
Wrzalik, Anna Johansson, Konstantin von Josefsson, Kjell Lindberg (Limpan), Johan 
Norenlind, Fredrik Jonsson, Balder Jonsson, Elisabeth Bergstrand (Elli) 

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet 

2. Val av mötessekreterare 
Anna Johansson valdes till mötessekreterare 

3. Val av justeringsperson 
Johan Norenlind valdes till justeringsperson. 

4. Justering av röstlängd 
Det valdes att justera röstlängden efter behov 

5. Fastställande av föredragningslistan 
Med tillägg 18 a/ anfört av Limpan 

6. Genomgång av protokoll från KS 342 
Föregående protokoll gicks igenom. 

7. Kompletterande val: 
a/ BOMB – fortsatt vakant 
b/ Materialförvaltare – fortsatt vakant 

8.  Rapporter och meddelanden 
a. Kort om läger som varit: 
Miniors läger på Vässarö i juni hade bra närvaro. Vädret var inte det bästa med 
några trista regndagar berättar Limpan. Det var också för få erfarna ledare. Men 
scouterna hade väldigt roligt och var mycket nöjda! 
 
Junior- och patrullscoutläger på Tiveden fick en underbart solig första vecka, 
men lagom till juniorscouternas hemfärd blev det sämre väder och mycket regn 
berättar Fredrik och Elisabeth. Juniorscouterna fick en strulig hemresa då den 
abonerade bussen var sen. Snabba insatser med bilskjuts och en mycket snäll 
tågkonduktör på sista sträckan resulterade i ca 30 min sen ankomst till 
Stockholm och ingen ekonomisk förlust. 
 
Seniorscouterna som cyklade på Gotland har haft roligt, men cyklingen var 
ganska tung berättar Johan. 
 
På Boomerang på Vässarö deltog 5-6 GVB-scouter. Ett roligt läger berättar 

 Datum  
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Fredrik. 
 
b Lokaler och material: 
I Bredängslokalen har fästen satts upp för torklinor i salen. Dessutom har 2st 
luftavfuktare inhandlats för framtida användning i de nya containerförråden. 
Dessa har kommit till god användning i Bredäng för tork av patrullscouternas 
lägermaterial. 
 
Lokalen på Rehnsgatan är fortsatt uthyrd till Lodge 32 fram till den 31 augusti. 
Kodlåset har krånglat en hel del i sommar, mer än tidigare år. Det har kommit in 
lite klagomål på den nya duschen som använts första sommaren. Under hösten 
planerar vi att hitta en lösning på detta. 
 

c. Pettersberg: 
En geolog är bokad för att under hösten för att göra förundersökningar var en 
ny brunn kan borras. Planen är att vara klar för borrning under våren 2009. 
 
Ledartorpstaket är planerat att bytas helgen vecka 34 av gårdsfogdarna. 
 
d. AU Informerar: 
Ingen information från AU. Men vi stämde av hur våravslutningen avlöpt. Det 
kändes som närvaron var mindre än normalt tyckte några. Ett par avdelningar 
startade på fel ställe och detta tillsammans med sen start av ledare vid KM i 
livlina bidrog till tidspressad slutcermoni. Vår slutsats är att inför nästa 
avslutning komunicera tider bättre och engagera fler ledare i arrangemanget.  

9. Inkomna motioner. 
3 motioner behandlades under mer eller mindre livliga diskussioner. Elisabeth 
Bergstrand som skrivit de 2 första motionerna föredrog båda för styrelsen. 
1/ Fadder-motion: Styrelsen förordar motionen. 
2/ Seniorscoutkassa-motion: Styrelsen förordar motionen med ändringen ”sista 
juni” stryks och ersätts av ”kst” 
3/ Scoutdräktsordning-motion: Styrlesen förordar inte motionen. Dessutom 
noteras att den inkommit till styrelsen för sent enligt stadgarna. 

10. Resultaträkning och resultatdispositioner: 
Årets resultat uppgår till: +68736,78kr. Styrelsen föreslår följande 
resultatdisposition: 
11 000kr tillförs Uppdrag Pettersberg.  
Resterande överskott balanseras i ny räkning. 

11. Verksamhetberättelse: 
AU presenterade en närmast klar verksamhetsberättelse. Dock saknades två 
avdelningsberättelser. Respektive AL har kontaktats och uppmanats att 
omgående inkomma med dessa. 

12. Valberedning: 
Valberedningen presenterade sitt arbete. Ett mycket gott resultat med i närmast 
alla befattningar klara. Arbetet fortsätter fram till KST. 

13. Verksamhetsplan: 
AU presenterade en verksamhetsplan som styrelsen i övrigt tyckte var mycket 
bra. 
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14. Budget:  
Styrlesen jobbade fram en ny budget. Det mesta likt förra årets budget. 

15. Kårstämma: 
AU informerade om kårstämman. 

16. Planeringshelg: 
Ett flertal avdelningar meddelar att de inte kommer att delta på 
planeringshelgen. AU tar upp frågan igen i samband med KST om det ska bli 
en gemensam helg eller något annat. 

17. Rekrytering 
Pliiigis delar ut lappar för minior i stan på skolorna. Ledarteamen för minior och 
junior i Bredäng kommer att snacka ihop sig inför kommande rekrytering i 
veckan som kommer. 

18. Övriga frågor:  
Limpan tog tillbaks sin punkt. 

19. KS avslutas 
Peter avslutade KS 

 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Anna Johansson 

Ordförande     Sekreterare 

 

___________________________ 

Johan Norenlind 

Justeringsperson 


