Kårstyrelsens sammanträde nr 497
Mötesdatum: 2021-12-05

Mötestid: 18:30

Plats: Lokalen Bredängsvägen

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Konstantin Josefsson, Peter Gustafsson, Simon Ström, Sofia
Lindberg, Leonard ”Lolle” Macchi samt Aksel Aardahl.
1.

KS öppnande
Patrik öppnade mötet.

2.

Val av mötessekreterare
Peter valdes till mötessekreterare

3.

Val av justeringsperson
Konstantin valdes till justeringsperson.

4.

Justering av röstlängd
Det fastställdes att vi är beslutsmässiga. Det bestämdes att justera röstlängden vid behov.

5.

Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg 16a/Planeringshelg, 16/b Uthyrning
Pettersberg samt 16c/ledarutnämning.

6.

Genomgång av föregående protokoll
Inga protokoll lades till handlingarna.

7.

Kompletterande val och förändringar
Inga kompletterande val gjordes.

8.

AL-råd
En kort diskussion om kommande AL-råd fördes.

9.

Verksamhetsplan 21/22
Styrelsen gick igenom status på punkterna i nuvarande verksamhetsplan.

10.

Ansökan om kursbidrag
Styrelsen beslutade att kåren betalar halva avgiften för Albans kommande HLR-kurs. Se
bilaga 1.

11.

Avloppet Pettersberg, beslut
Styrelsen beslutade att godkänna den uppdaterade offerten för avloppsprojektet på
Pettersberg, se bilaga 2.

12.

AU informerar
AU lämnade en kort information.
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13.

Läger 2021
Äventyrarscouter – verksamhet
Styrelsen mottog en lägerberättelse för äventyrarlägret 2021 och la den till handlingarna.

14.

Läger 2022
En statusuppdatering kring lägersommaren 2022 gjordes.

15.

Rapporter och meddelanden
a) Avdelningarna
Status för avdelningarna gicks igenom.
b) KUL
Styrelsen har mottagit en rapport från KUL och la den till handlingarna.
c) Status projekt Vanadis
Sofia rapporterade från arbetshelgen.
d) Lokaler och materiel:
Status kring lokaler och material gicks igenom
e) Pettersberg:
Konstantin gick igenom status för Pettersberg.
f)

Ekonomi:
Peter gick igenom status kring ekonomin.

16.

Övriga ärenden
a) Styrelsen beslutade att planeringshelgen genomförs digitalt.
b) Konstantin önskar att hyra ut Pettersberg externt i mitten av februari. Styrelsen godkände
detta.
c) Styrelsen beslutade att ledarutnämna Martin Karp i Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng.

17.

Infobladet
Punkter till Infobladet gicks igenom.

18.

KS avslutas

____________________________
Patrik Anelli
Ordförande

____________________________
Peter Gustafsson
Sekreterare

____________________________
Konstantin Josefsson
Justeringsperson
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Bilaga 1 – Ansökan kursbidrag
Alban Kjellgren Axlund
Hej KS!
Det här är en kurs som lockar något väldigt, särskilt gällande HLR-instruktörscertifikatet (se mer
nedan). Jag skulle då kunna hålla HLR-utbildningar inom kåren som säkerligen kan vara till gagn för
många.
Jag söker därför bidrag att gå denna kurs med 50%. Då ni inte kommer hinna ha ett KS-sammanträde
kommer jag oavsett att anmäla mig med en förhoppning om att ni beviljar bidrag på nästa KS.
Mvh, Alban

En olycka händer lätt.. Är du redo och vet vad du ska göra?
Gå en "Första hjälpen-kurs"
helt anpassad för scoutledare!
27 - 28 november 2021 på Ekerö
Anmäl dig nu!
I slutet av november arrangeras en kurs i "Första hjälpen" + en instruktörskurs i HLR, helt anpassad
för scoutledare! Kursen är för dig som är scoutledare och har ansvar för kårens ”Första-hjälpen-låda",
och för dig som vill bli instruktör i HLR.
Utbildningen består av övningar i kombination med teoretiska kurspass. Du får kunskap om Första
hjälpen för möten, läger och hajker. Under utbildningen ingår även utbildning och certifikat enligt
HLR-rådets riktlinjer i Första hjälpen och HLR.
En del av kursen kommer att genomföras utomhus för att vi ska kunna göra praktiska övningar i rätt
miljö.
I kursavgiften ingår kursboken Vildmarksmedicin och Instruktörsbok HLR.
Alla som deltar i kursen med godkänt resultat får ett tygmärke, Scouternas HLR-bevis samt personligt
utbildningsbevis inkl. registrering i HLR rådets register över utbildade instruktörer.
INFORMATION
OM KURSEN
Datum: 27 - 28 november 2021
Tid: Kl. 9 - 16 båda dagarna
Plats: Träkvista scoutkårs lokal på Ekerö
Kostnad: 4000 kr/ deltagare
Sista anmälningsdag 19 november
Kursen arrangeras av Birka och Roslagens scoutdistrikt i samarbete med Brandfast Sverige AB.
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Bilaga 2 – Avloppet Pettersberg

Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 497

Sid 4/5

Bilaga 3 – Lägerberättelse Äventyrarlägret 2021
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