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Kårstyrelsens sammanträde nr 440 
Mötesdatum: 2017-04-02 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Filip Landenius, Agnieszka Wrzalik samt Konstantin von Josefsson 

 

1. KS öppnande 

Filip Landenius öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Konstantin von Josefsson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  

Endast tre ledamöter deltog på mötet. Beslut tas interimistiskt då mötet ej är beslutsmässigt.  

4. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes utan tillägg. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet lades till handlingarna. 

6. Kompletterande val 

Inga kompletterande val gjordes. 

7. AU informerar 

Scouternas Natt och Dag – anmäl er! Det råder oklarheter kring vem ska hålla i kontrollen. 

8. Läger 2016 

a) Spårarscouter 

Ingen rapport har inkommit. 

9. Läger 2014 

a) Spårarscouter 

Ingen ytterligare information finns. 

b) Upptäckarscouter 

Ingen ytterligare information finns. 

c) Äventyrarscouter 

Ingen ytterligare information finns. 

d) Utmanarscouter 

Tågluffen diskuterades. 
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10. Sommaravslutningen 

Det är tveksamt om kårhelg på Pettersberg kan genomföras. Det föreslås att 

sommaravslutningen hålls den 7 juni i Bredäng.   

11. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Verksamhet enligt plan. Har haft en lyckad övernattning på 

Pettersberg med 7 Stingare. Waingunga var också med samt 4 Rovfåglar som hjälpte till 

med programmet. 

Kommer hända fram till nästa KS: Verksamhet enligt plan. 

ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: Verksamhet enligt plan. Har haft en lyckad övernattning på Petters 

med 12 Waingunga-scouter tillsammans med Stingarna och 4 Rovfåglar som hjälp. Tungt 

för Peter och Rickard att driva två avdelningar. 

Kommer hända fram till nästa KS: Verksamhet enligt plan. 

iii. Snabbfötterna:  

Ingen information fanns tillgänglig. 

iv. Gnagarna:  

Ingen information fanns tillgänglig. 

v. Skogsmännen:  

Ingen information fanns tillgänglig. 

vi. Rovfåglarna:  

Ingen information fanns tillgänglig. 

vii. Kvart i Gustaf: 

Har verksamhet med möten varannan vecka. Närvaron är ok bland scouterna. Det har 

börjat en ny scout, en kompis. Det är roligt men det är svårt att bedriva verksamhet med 

en så stor avdelning. Just nu är Kvart i Gustaf 17 scouter. En invigningsövernattning har 

genomförts på Petters. Fem scouter deltog, man sov på Torpet och det gick jättebra. En 

programpunkt var att hugga upp ved så nu är ladan nästan tom på träd. Ladan är även 

städad och en massa skräp är bränt. Sommarresan planeras för fullt.  

b) Info från KUL: Rapport från kårutbildaren 2017-04-02 

Sedan sist har två ledare påbörjat kursen Leda avdelning. Uppmaningen att gå Trygga 

möten gäller fortfarande eftersom sex av kårens ledare inte har en aktuell utbildning. 

En nyhet för alla som går kurser är att deltagaren själv behöver ange fakturaadress även 

om det är kåren som betalar kursavgiften (som för Leda scouting och Leda avdelning). 

  



Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 440  Sid 3/4 
 

Kommande kursomgångar: 

Leda scouting 

En första kurs för alla scoutledare, eller en uppdatering för dig som inte gått kurs på 

länge.  

Leda scouting Danderyd 

15 och 17 juni 2017. Danderyd. Sista anmälningsdag: 8 juni 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/danderyd-2/ 

Information om kurser både i Stockholm och i andra delar av landet finns i Scouternas 

folkhögskolas kurskatalog: http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#   

samt på http://rus.scout.se 

Hör av er till kul@gvb.nu om ni har frågor eller om ni eller någon av avdelningens ledare 

vill gå eller har gått en kurs. 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng:  

”Idag när jag (Simon) kom till mötet så upptäckte jag att någon har ritat med grön 

tush/whiteboard penna på ett vandringspris, flera av Rovfåglarnas fotografier på vår 

tavla och värst av allt på Mörtens patrullflagga i stugan.  

Någon har också stoppat in små pysselsmycken i nyckelhålen till våra små skåp i 

hallen vid stockhörnan, så det var väldigt svårt att öppna. Sen var det ett gäng 

plastmuggar på toan och lite papper där. 

Har Snabbfötterna som hade möte sist sett nått? 

Det känns annars som att det skulle kunna vara några busiga barn som är här på 

helgen när våra hyresgäster är här. En av bilderna är en halvmåne och en stjärna. 

Jag tror att det av värde går att sanera med T-röd.”  

Mötet föreslår att Peter kontaktar hyresgästerna.  

ii. Rehnsgatan: Ytterdörren fungerar bra. Konstantin har smort låsblecket. Meddela 

honom om det blir problem med dörren. Toaletterna är fortfarande inte helt fixade, 

utmanarna ska fixa färdigt. Nya bestick inhandlade av Konstantin.  

iii. Material: Ingen information fanns tillgänglig. 

d) Pettersberg: Arbetshelg nästa helg och inbjudan finns på nätet. Värmen fungerar inte i 

storstugan, utmanarna upptäckte detta då de var ute på övernattning. Flagglinan är av.  

e) Ekonomi: Ingen rapport har inkommit. 

12. Övriga ärenden 

Info från Pliiiggis: Lägerbidrag och Pettersberg 

Utomstående kårer betalar sin hyra bra och skickar in avsyningsrapport, det är värre 

med att få den egna kåren både att skicka in avsyningsrapport och att betala: 

För Gam har nu GVB betalat för 12 deltagare, AF för 7 deltagare och WV för 11 

deltagare, så nu är GAM klart, förutom att jag fortfarande inte fått min bilersättning för 

mathandlingen! 



Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 440  Sid 4/4 
 

För våren har inga lägerbidrag sökts ännu. Jag saknar för: 

13-15 jan Planeringshelg 

10-12 febr Skogsmännens ÖV på Sjövik 

18-19 febr Rovfåglarnas ÖV i Hägersten 

10-12 mars Gnagarnas ÖV på Petters 

Beträffande hemsidan så har den 220 besökare per dag, en liten ökning faktiskt, men det 

är svårt att få vissa avdelningarna att skicka in sina terminsprogram och inbjudningar: 

Kvart i Gustafs senaste terminsprogram är från är från hösten 2015 och Snabbis är från 

våren 2016.}, 

{Kommer hända fram till nästa KS: Ser fram emot att få in alla lägerbidrag snarast. Tror 

också att en del ledare behöver få reda på hur man bär sig åt när man söker lägerbidrag. 

Pliiiggis}, 

13. Infobladet 

Ingen information lämnades. 

14. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Filip Landenius Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Konstantin von Josefsson 
Justeringsperson  

  

  


