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Kårstyrelsens sammanträde nr 348 
Datum: 2008-12-07 Tid: 18.30 Plats: Bredängslokalen 

Närvarande: Peter Gustafsson, Anna Johansson, Kjell Lindberg, Fredrik Jonsson, 
Robin Engström, Konstantin von Josefsson, Balder Jonsson, Elisabeth Bergstrand, 
Daniel Vanderwert-Gebert, Lars-Olov Bergstrand 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. Eftersom kårsekreteraren inte var närvarande valdes 
Anna att skriva dagens mötesprotoll. 
 

2. Val av justeringsperson 
Konstantin valdes till justeringsperson 
 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Efter att Peter anmält ett övrigt ärende och beslut att punkt 13 även ska 
innefatta DM i scoutfemkamp fastställdes föredragningslistan i övrigt i enlighet 
med den i förväg utskickade möteskallelsen. 
 

5. Genomgång av föregående protokoll (KS 347) 
Föregående protokoll var ej justerat. Mötet läste igenom ett utkast och 
uppmanade var och en som hade synpunkter på protokollet att höra av sig till 
kårsekreteraren. 
 

6. Kompletterande val 
Süheyla Aktay valdes till assistent på Snabbfötterna och Tommy Engström 
valdes till assistent på Stingarna. 
 

7. Rapporter och meddelanden 
 

a. Avdelningsrapporter 
 

i. Waingunga 
Ingen skriftlig avdelningsrapport har inkommit. 
Har en bra närvaro med i snitt cirka 20 scouter utav 22 
närvarande. Det är däremot tunnt på ledarsidan eftersom Kickan 
är sjukskriven och Angelica inte kan vara med pga sitt jobb. 
Avdelningen har bland annat gjort pannkakstårta.  
 

ii. Snabbfötterna 

Antal medlemmar just nu: 10 

   

Protokoll   
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Antal som börjat sen senaste KS:  
Antal som slutat sen senaste KS: 2  
Hänt sen senaste KS: Möten med ganska stabil närvaro, ca 9 
per möte. Övernattning med Gnagarna där 4 scouter var med. 
Seniorscout höll i temat. 
Kommer hända fram till nästa KS: Julorg, kåravslutning  
Övrigt: Har raggat en ny assistent, Natalie Riggott. Vi som är 
ledare nu är Fredrik, Robin, Balder, Süheila och Natalie 
 

iii. Absolut Gustaf 
Ingen skriftlig avdelningsrapport har inkommit. 
Har fixat lagtröjor, en svart huvtröja med tryck på mage och 
huva. Har planerat för en temat på övernattningen för 
juniorscout. Har haft ett simmöte på Eriksdalsbadet och ett 
byteshandelsmöte. Har planerat Vinerövernattning och har en 
bra närvaro. 
 

iv. Gnagarna 
Antal medlemmar just nu: 
Antal som börjat sen senaste KS: 1  
Antal som slutat sen senaste KS:  
Hänt sen senaste KS: Fortsatt verksamhet. Kört ett renodlat 
tävlingsmöte. Gått igenom märkesboken. Haft övernattning på 
Petters med Snabbis. Ssc körte ett tema inkl kvällsövning som 
var mycket lyckat trotts ett potentiellt läskigt vampyrtema.  
Kommer hända fram till nästa KS: Sista mötet. "Resan till 
Gnogos" ett romantiserat möte där alla ledare skämmer ut sig. 
Övrigt: En ny scout kom ner och var med på senaste mötet. Lite 
kul är att vederbörande alldrig tidigare haft kontakt med scouting. 
Han var alltså ett direkt resultat av vår (gvb´s) närvaro vid 
församlingens adventsfika. 
 

v. Skogsmännen  
Antal medlemmar just nu:  25?  
Antal som börjat sen senaste KS: -  
Antal som slutat sen senaste KS: -  
Hänt sen senaste KS: Vanlig veksamhet; sjkuvård, patrullmöten, 
chiffer, SKROV med Vällningby. Mer eller mindre så. 
Verksamheten rullar på, om än med lite få ledare ibland.  
Kommer hända fram till nästa KS: Avslutande möte och E-kurs.  
 

vi. Stingarna 
Antal medlemmar just nu:  22  
Antal som börjat sen senaste KS: 1  
Antal som slutat sen senaste KS: 0  
Hänt sen senaste KS: Vi har haft avdelningsmöten med bla 
chiffer. Vi har också introducerat några olika intressemärken. 
Dessa jobbar scouterna på nu och de har sen chans att få sitt 
märke på julavslutningen. Vi har också varit på en avdelnings 
övernattning på Pettersberg. 15 scouter deltog. Vi var mycket 
ute, med bla 2 luncher utomhus. Sen bakade vi i grupper och 
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hann med lite hantverk. En lyckad övernattning.  
Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha ett möte 
innan avslutningen och kommer att hålla ett jultema då. Sen 
hoppas vi att få med många scouter på julavslutningen. 
 

b. Lokaler och material 
Sophantering på Rehnsgatan har förändrats. Soporna ska nu slängas i 
sopnedkastet i huset. Sopkarusellen får ej användas. Avdelningarna i 
stan fixar ett nytt sopkärl som är anpassat efter det mindre 
sopnedkastet.  
Plåthöljdet framför ventilationsaggregatet i salen håller på att rasa. Peter 
pratar med fastighetsägaren.  
 
Kjell efterlyste bredband till lokalerna.  
 

c. Pettersberg 
Kåren har fått respit till september 2009 med att redovisa det bidrag vi 
fått från St Göransstiftelsen för renoveringen av taket på Ledartorpet.  
Gårdsfogden var inte nöjd med kårens avdelningar. Stingarna har på sin 
senaste övernattning glömt att låsa ytterdörren som leder in till 
korridoren. Junior- och patrullscout har städat dåligt både inne och ute 
efter deras senaste övernattningar. Gårdsfogden poängterade att det är 
viktigt att altid meddela honom om något går sönder. 
 

d. Ekonomi 
Någon skriftlig rapport lämnades inte. Peter meddelade att kårens 
likviditet är för närvarande dålig men att ekonomin i övrigt ser stabil ut.  
 

e. AU informerar 
Från och med vårterminen 2009 gäller direktfakturering av 
medlemsavgifter direkt från förbundet till enskilda medlemmar. Peter 
informerade kort om upplägget och åtog sig att skriva en lapp för 
avdelningarna att dela ut där nyordningen beskrivs.  
Kåren har delat ut glögg och lussebullar till besökarna på gudstjänsten 
första advent i Gustaf Vasa kyrka. Församlingen stod för inköpen och 
förhoppningsvis får även kåren ett ekonomiskt bidrag för sin insats. 
Arrangemanget sköttes av Bengt Fogelberg och en del andra föräldrar. 
Peters förhoppning är att detta kan vara embryot till en föräldraförening 
Peter informerade om att inbjudan till planeringshelg och julavslutning är 
utskickad. 
 

8. Medlemsavgifter 
Peter hade med sig listor från medlemsregistreraren över icke betalda avgifter 
och icke registrerade medlemmar. Listorna gicks igenom.  
 

9. Läger 2008 
 

a. Miniorscout, ekonomi och verksamhet 
Kjell redovisade verksamhetsberättelsen för miniorscoutlägret 2008 på 
Vässarö och lämnade en skriftlig rapport. Han redovisade även det 
ekonomiska utfallet. Den skriftliga redovisningen, särskilt med avseende 
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på budgetjämförelse, var undermålig men KS valde ändå att att 
godkänna utfallet som uppgick till en vinst på 5 845 kr.  
 

b. Tiveden, ekonomi och verksamhet 
Robin Engström hade ingen verksamhetsberättelse att redovisa. Den 
ekonomiska redovisningen visade på ett överskott uppgående till 902 kr. 
KS godkände redovisningen. 
 

c. Seniorscout, verksamhet 
Ingen rapport fanns att tillgå. 
 

10. Läger 2009 
Waingunga har pratat med sina föräldrar och de är mycket positiva till läger 
både på Vässarö och Ånhammar. Stingarna ska kontrollera med hur det är med 
deras föräldrar. 
Två inspektioner av lägerängarna på Ånhammar har nu genomförts och det 
råder fortfarande delade meningar om vilka ängar som ska användas. Kjell 
ansåg att kåren ska ”platta till” ängarna med egna maskiner och arbetskraft. 
Peter poängterade att inget beslut behöver tas idag.  
 

11. Hyreshöjning för lokalen på Rehnsgatan 
Det beslutades att kårordförande Peter Gustafsson ensam får teckna ett treårigt 
hyreskontrakt avseende Rehnsgatan på 104 500 kr per år. 
 

12. Uthyrning av lokalen i Bredäng 
Det är ej klart med uthyrning i veckorna av lokalen i Bredäng. Förhandlingar 
pågår. 
 

13. Scouternas dag och DM i scoutfemkamp 2009 
Kåren ska anordna en kontroll på Myrstien, en kontroll på Älghornet och en 
kontroll på femkampen. Absolut Gustaf åtar sig att anordna kontrollen på 
Myrstigen. AU tar ansvaret för att ordna baskontrollanter åt de två resterande 
tävlingarna. Konstantin representerar kåren på det kommande Scouternas dag-
mötet. 
 

14. Övriga ärenden 
Efter önskemål från revisorerna har AU tagit fram en mall för 
utläggsredovisningar. Mallen visades upp och kommer att spridas elektroniskt. 
 

15. KS avslutande 
Peter avslutade mötet. 

 
 
__________________________   __________________________ 
Peter Gustafsson     Anna Johansson 
Ordförande     Sekreterare 
 
 
__________________________ 
Konstantin von Josefsson 
Justerare 


