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Kårstyrelsens sammanträde nr 360 
Datum: 2010-04-05 Tid: 19.00 Plats: Rehnsgatan 

Närvarande: Peter Gustafsson, Konstantin von Josefsson, Elin Robertsson, Agnieszka 
Wrzalik, Lars-Olov Bergstrand (Larsa), Simon Ström, Robin Engström, Kjell Lindberg 
(Limpan), Natalie Rigott, Fredrik Jonsson. Daniel Torén, Anneli Fridell, Åsa Jonsson, 
Lars-Olof Sandberg (iii),  

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
 Robin Engström valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen 12a/ Peter Gustafsson,  
12 b/ Simon Ström samt 12/c Åsa Jonsson. 

5. Genomgång av protokoll från KS 359 
Närvaron justerades men i övrigt lades protokollet till handlingarna. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes.   

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: Har sedan senaste KS erhållit en ny scout och är numera 18 
medlemmar. Avdelningen har haft ett romatiserat möte, Rymdresan, och man 
har även haft en övernattning i lokalen. Övernattningen pågick mellan fredag 
och lördag lunch, fungerade bra trots att man inte sov så mycket och hade 
superb närvaro. I allmänhet har man haft ostabil närvaro på avdelningen så 
tillvida att det är svårt att få dit alla samtidigt. 

II. Waingunga: På pappret är avdelningen 29 och närvaromässigt är man som 
minst 23 och som mest 28. Frånvaron av scouterna består av sjukdomsfall och 
är inte inte systematiskt. Sedan senaste KS har man haft vanliga möten.  

III. Snabbfötterna Har idel vanliga möten. Det är en scout som har slutat. 
Denna har varit svår att få tag på men kontaktade tillslut Robin självmant. 
Framledes i tiden hägrar Scouternas Dag och en träningsdag inför det. På 
mötena har man en genomsnittlig närvaro av 15 scouter och det är sällan hela 
avdelningen deltar på ett möte.    

IV. Gnagarna: Har haft ett mycket lyckat miljömöte i ämnet vatten. Mötet var en 
del i att ta Miljömärket och inföll mycket lämpligt på Internationellavattendagen. 
Sedan förra KS har man haft ett skridskomöte och till näste KS kommer man att 
delta på Scouternas Dag. Inför denna händelse kommer man aven att ha en 
träningsdag. Närvarostatusen är oförändrad och stabil, runt 23-25 per möte och 
28 på pappret. Eventuellt kommer en ny scout att börja till nästa möte.  
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V. Skogsmännen: Patrullerna har haft möjlighet till patrullövernattning men det 
är endast två patruller som har genomfört detta. Det finns fortfarande helger till 
att genomföra övernattningar om patrullerna vill det. Avdelningen hade inget 
påsklov utan genomförde möten som vanligt. Ett möte har organiserats av 
Mushjorten. Man planerar att delta på Scouternas Dag och kommer inför detta 
att ha en träningsdag med AF samt en träningsövernattning själva. Närvaron 
ligger på strax under 30 scouter per möte och på pappret är man 37 scouter.     

VI. Seniorscout:  

Absolut Gustaf: Avdelningens scouter förbereder sig inför sommarens tågluff 
då man kommer vara borta i tio dygn varav fem ägnas åt endast resor. Man tror 
att ekonomin för aktiviteten kommer att gå ihop och för att stilla föräldrarnas 
eventuella oro har man haft ett föräldramöte. I övrigt har man haft vanlig 
verksamhet och man kommer at i början av augusti ha ett seniorläger på 
Nottarö.    

Mushjorten: Närvaron är så gott som perfekt vid varje möte, sex deltagande 
scouter och en ledare per möte. Ledarna turas om att delta. Man har gjort 
lagsöljor. Sommaraktiviteten är ej bestämd men man kommer eventuellt göra 
något i början av sommaren samt troligtvis följa med på Skogsmännens läger. 

b. Lokaler och material:  

Bredäng:  
Inget att rapportera. Funkar bra med föreningen.         

Rehnsgatan:  

Inca Spirit har hyrt lokalen på dagtid under tio dagar vilket har genererat en 
inkomst på 12 600kr. Limpan pratade med föreningen under uthyrningen och de 
var mycket positiva till lokalen, priset och läget. De var dock bekymrade över 
hur man skulle slänga sopor men det är löst. Inför denna uthyrning 
införskaffades en ny kaffebryggare. Till nästa gång kan kommunikation gällande 
vår närvaro, speciellt minior, säkerligen göra att de kan börja tidigare. 

Peter och lokalfogden har gått igenom brandutgången i stugan då det drar kallt. 
Enligt lokalfogden ska det gå att ordna någon form av lucka som hindrar kylan 
men som inte hindrar brandutgången. Vid detta tillfälle upptäcktes det att 
brandutgången inte är helt funktionsenlig och detta skall åtgärdas snarast av 
lokalfogden.  

Drar kallt från och genom Örnens lya vilket beror på rör som går direkt utifrån 
och in i lyan. Lokalfogden ska göra något åt detta.  

Anteckningsbok kommer upp i lokalen för kommunikation med lokalfogden. Han 
kommer att använda den till att svara i. Information från honom: toaletterna är 
sunkiga ibland, alla avdelningar måste se till att de städas.  

Det behövs hål till duschutrymmet för att ventilera då städmaterialet som 
förvaras där möglar om man lämnar dörren är stängd.  

Limpan efterlyser mysbelysning och möjlighet till tillfällig nedsläckning av 
nödutrymningsskyltar.  

Peter donerar skarvsladd till lokalen. 
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c. Pettersberg:  
Varmvattenberedaren har fått en ny patron och nu fungerar beredaren igen. 
Den gamla beredaren skulle behöva en rengöring och då behöver man plocka 
isär den. Risken med detta är att det kan framkomma att den behöver bytas 
omgående. Kostnaden är i värsta fall 20 000 kr. I bästa fall blir kostnaden 
endast arbetstid för rengöring. Pettersgruppen önskar godkännande för detta.  

Vägen från Holmvreten till Dajnas kurva är full med potthål och Larsa har pratat 
med väghållaren, just nu går inget att göra då tjälen ligger i. Väghållaren 
försöker skrapa vägen då tjälen gått ur marken.  

Sophanteringen har inte fungerat över vintern då sophämtningen har kört fast i 
snön. Informationen om att sopor hämtas vid byn har gått oss förbi då 
informationen lämnats i brevlådorna. Bättre kommunikation behövs med 
vägsamfälligheten inför nästa år!  

Instruktion för köket börjar skrivas av Larsa. Pärmen kommer bland annat 
innehålla instruktioner för kantering. Det kommer dessutom att tillkomma en 
teknisk pärm. Det vore bra om denna information kunde finnas tillgänglig på 
nätet i pdf-form.          

Glöm inte att låsa alla dörrar när ni har varit på Petters.  

d. Ekonomi:  
Resultatrapport och balansrapport fanns tillgänglig. Inga kommunala bidrag har 
inkommit än. Stadsbidraget för 2008 har nyligen inkommit. Det finns en del 
frågetecken i rapporterna och Peter kommer att kontakta kassören.    

e. AU informerar:  
Stadsbidragsansökan för 2009 är inlämnad. Vi har sökt bidrag för 46 patruller 
och pengarna kommer vi få tidigast om ett år.      

  
8. Läger 2009 

a. Ånhammar, verksamhet 
b. Ånhammar, ekonomi 
c. Vässarö; verksamhet 
d. Vässarö; ekonomi 
e. Seniorscout; verksamhet 
 

Ingenting att rapportera. Lämna in dessa snarast!  
 

9. Uthyrning av Rehnsgatan – bilaga ”Underlag Vandrarhem 2010”    
Frågor uppkom gällande bolagsform samt ansvarsförsäkring för uthyraren. Det 
uppdrogs åt Peter att kontrollera detta och fatta adekvata beslut. KS har inga 
principiella åsikter angående uthyrningen.   
 

10. Rehnsgatan, förändring -  bilaga ”Underlag Rehnsgatan – Wåhlin” samt 
”Underlag Rehnsgatan – Wåhlin skiss Läger 2010 
Inget beslut togs men förslag till vidare diskussioner uppkom.  

 
11. Lägerbidrag – bilaga ”Förändrat lägerbidrag ver2 

De olika förslagen diskuterades och KS beslutade att beslutet som fattas 
endast gäller under 2010 samt att Peters förslag 2 införs. Beslutet innebär 
att kåren söker bidrag för alla dagar, oavsett vilket tak vi har. Pengarna delas 
direkt ut till avdelningarna med ett belopp om 15 kr per scout och dag. Om 
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avdelningen är på Pettersberg blir beloppet 35 kr, pengar som direkt ska 
tillbaka till Pettersberg. Om vi mot förmodan skulle få mer pengar i bidrag ska 
nytt beslut fattas om dessa pengar.  
 

12. Övriga ärenden 
a. Peter Gustafsson: Strök sitt ärende.  

b. Simon Ström: Kristihimmelfärdshajken detta år kommer att bli en 
cykelhajk. Inbjudan gäller föräldrar och ledare, både aktiva och inaktiva. 
Inbjudan kommer separat. 

c. Åsa Jonsson: Utbildningssystemet är ändrat i och med det nya 
scoutprogrammet. ALU byter namn till Ledarutbildning Scout och 
Assistentkursen byter namn till Ledarutbildning Bas. Inom ett par år 
kommer Ledarutbildning Bas att vara ett obligatoriskt förkunskapskrav 
till Ledarutbildning Scout. Därför är det viktigt för kårens assistenter att 
börja planera sin framtida utbildning och antingen gå Ledarutbildning 
Scout inom två år eller planera in att gå Ledarutbildning Bas innan 
Ledarutbildning Scout. Utbildningarna kommer att ges efter samma 
regelverk på flera platser i landet.           

 

13. KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Robin Engström 

Justeringsperson 

 

 


