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Kårstyrelsens sammanträde nr 445 
Mötesdatum: 2017-09-03 Mötestid: 18:30 Plats: Rehnsgatan  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Peter Gustafsson, Robin Engström, Sofia Lindberg, Oskar Knaust, 

Vanesa Gracia Sanchez, Simon Ström 

 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnar mötet.  

 

2. Val av mötessekreterare 

Peter Gustafsson väljs till mötessekreterare 

 

3. Val av justeringsperson 

Simon Ström väljs till justeringsperson. 

 

4. Justering av röstlängd  

Det fastställs att mötet är beslutsmässigt. Det bestäms att justera röstlängden vid behov. 

 

5. Fastställande av föredragningslistan 

Föreslagen föredragningslista fastställs utan ändringar. 

 

6. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll 441 och 443 gås igenom och läggs till handlingarna. 

 

7. Kompletterande val 

Jesper Stenquist väljs till assistent på Snabbfötterna. 

 

8. AU informerar 

Patrik informerar om att Gustav Vasa kyrka renoveras och att Lillkyrkan är full med 

undanstoppade möbler och saker. AU undersöker om den kommer vara tömd till vår julavslutning 

och om kåren kan hjälpa till med undanflyttandet. Det finns önskemål om någon typ av samkväm 

för utmanare och ledare efter avslutningen. Samtal förs också om aktiviteter vid första advent och 

vid julottan.  

 

Den 15 september stänger anmälan till Scouternas natt. AU uppmanar aktuella avdelningar att 

anmäla sig. 

 

Den 22 oktober är det distriktsstämma. Kåren ska utse sju delegater och suppleanter till dessa. KS 

fattar beslut om dessa den 1 oktober.  

 

Scouternas höstdag kommer att gå av stapeln vid Farstanäset i år. Det beslutas att kåren ska ha 
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ett hamburgerkök och att avdelningarna ska ta in 20 kr per person som deltar. 

 

9. Kårens terminsprogram HT17 – bilaga 1 

Kårens terminsprogram för höstterminen 2017 fastställs i enlighet med bilagan. 

 

10. Läger 2017 

Inget att rapportera. 

 

11. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna 

Hänt sen senaste KS: Har haft rekrytering i Slättgårdsskolan och Bredängskolan. Har haft 

ett första möte där gamla scouter lämnades upp till Snabbfötterna och helt nya scouter 

togs emot. När Snabbfötterna gått var det 20 st kvar på mötet. Det kommer ta ett par 

möten innan avdelningen stabiliserats i fråga om antal medlemmar. 

Kommer hända fram till nästa KS: Planering under söndagen 3 sept. Känns mycket bra 

med ett riktigt ledarteam bestående av Karin, Rebecca, Peter och Rickard. 

ii. Waingunga 

Peter lämnar en muntlig rapport. 

iii. Snabbfötterna 

Hänt sen senaste KS: Vi har haft ett första möte med alla andraåringar. Vi hämtade också 

upp nya snabbfötterna från Stingarna på deras möte.  

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att dra igång terminen med möten där vi 

övar på orientering och livlina inför höstdagen.  Men vi kommer att göra söljor och 

böcker nu i morgon. 

Övrigt: Vi kommer antagligen ha med några tredjeåringar under året. Min förhoppning 

är att vi kan ha lite extern hjälp med det. 

iv. Gnagarna 

Gnagarna has its first möte tomorrow. The leaders have met this weekend to decide the 

patrols and other matters related with the avdelning. Tomorrow we are going to 

Engelbrektsskolan at 8.00am to try to get more scouts in gnagarna. We have planned to 

have 2 öv this term. 

v. Skogsmännen 

Simon lämnar en skriftlig rapport 

vi. Kvart i Gustaf 

Hänt sen senaste KS: Kvart i Gustaf har hållit sitt första möte, en stadsorientering. 

Närvaron var mycket god med 15 medlemmar i Kvart i Gustaf, AL samt tre tidigare Kvart 

i Gustaf-scouter på besök. Vi genomförde sammarbetsövningar och namnlekar då alla 

inte kände varandra. 

Kommer hända fram till nästa KS: En optimism ligger i laget. Framtiden ser god ut med 

inplanerade möten VARJE onsdag istället för varannan som tidigare. På helgerna innan 

nästa KS kommer Stockholm Maraton (där all hjälp uppskattas) samt scouternas natt att 

genomföras. Kvällen innan scouternas natt ämnar vi i Kvart i Gustaf sova i scoutlokalen. 
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Ryktet säger att SKM ska vara där fre-lör, om det är fallet ämnar vi sova i annan 

scoutlokal, t.ex. Adolf Fredriks. 

Övrigt: På planeringshelgen valdes cykling runt Gotland som sommarresemål. 

b) Kårutbildningsledare 

Kårutbildningsledare Åsa har skickat ett mail till styrelsen och informerat om kommande 

utbildningar samt vilka ledare som behöver gå Trygga Möten. 

c) Rekrytering 

Peter rapporterar om de rekryteringsinsatser som gjorts i Bredängs- och Slättgårdsskolan i 

Bredäng. Sofia rapporterar att Gnagarna ska rekrytera i Vasastan kommande veckan. 

d) Lokaler och material 

Robin rapporterar att det hänger tält på tork både i Ladan och i lägerförrådet på Pettersberg.  

När det gäller Bredängslokalen önskar lokalfogde Folke att få ett förskott varje år som inte 

behöver rapporteras. Peter tar en diskussion med honom. 

När det gäller Rehnsgatan kan styrelsen konstatera att det ofta är rejält med material 

framme i lokalen och samtliga avdelningar uppmanas att plocka undan efter sina aktiviteter.  

e) Pettersberg 

Robin rapporterar att det fungerar bra på Pettersberg. Stugfogdegruppen skall ta fram en 

renoveringsplan och budget för renovering av stugfogdetorpen innan den 15 september, 

som skall skickas till Peter Gustafsson. Peter Gustafsson skall ansöka om pengar från Sankt 

Göranskommittén för den 31 september 2017. 

f) Ekonomi 

Peter har ingen formell rapport att lämna men uppmanar avdelningarna att sköta medlems- 

och närvarorapportering och informerar om att terminens fakturor för medlemsavgifter 

kommer att skickas redan den 15 september.  

12. Övrigt 

Vanessa lyfter frågan huruvida utmanarscouter ska vara aktiva som assistenter på avdelningar. En 

kort diskussion om detta förs. 

 

13. Infobladet 

Ett antal punkter att ta med i kommande Infoblad noteras. 

 

14. KS avslutas 

Patrik avslutar KS. 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Peter Gustafsson 

Ordförande Mötessekreterare 

 

 

____________________________ 
Simon Ström 
Justeringsperson   
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Bilaga 1 – Terminsprogram HT17 

 

 


