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Kårstyrelsens sammanträde nr 448 
Mötesdatum: 2017-12-03 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Robin Engström, Valdemar 

Mansfeld, Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg samt Florian Merz. 

 

1. KS öppnande 

Patrik ”Moberg” Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Robin Engström valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  

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

4. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 9d/Petters – St Göran kommittén,  

10 a/Peter – avgiftsbefrielse samt 10 b/Peter – plusgirokonto. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll för KS446 lades till handlingarna. Protokoll för KS447 är ej färdigt. 

6. Kompletterande val och förändringar 

Inga kompletterande val gjordes. 

Vald avdelningsrepresentant kan skicka annan representant i sitt ställe. Alban behöver 

meddela, gärna skriftligt, vem som är hans stående representant.  

Peter: Stadgarna säger emot sig själva då det nämns representanter. I styrelsen finns 

ledamöter. Detta bör korrigeras vid tillfälle.  

7. AU informerar 

Återinvigning av Gustav Vasa kyrka: Nio representanter från kåren, varav två föräldrar, 

deltog. Kyrkan var jättenöjda med vårt genomförande – från att stå med facklor, till 

deltagande i procession och att servera glögg och pepparkakor. I stävan fick vi ihop 1800 kr. 

Scoutview: Moberg anmält sig till Scoutview å E-kursens vägnar. 

Örnsbergs 90 års kalas: Två platser finns att tillgå till Örnsbergs 90års kalas som infaller den 

9de december. Moberg och Pliiiggis är anmälda men båda har förhinder. Är det någon som 

kan eller vill gå? 
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Julavslutning: Avslutningen kommer att äga rum i Bredängskyrkan och inbjudan är ute. Peter 

ska träffa vaktmästaren (Peter) angående detaljer.  

Bör man läsa upp julevangeliet? iii skulle gärna vilja att någon läser.  

Samkväm: Kommer att genomföras hemma hos Moberg efter avslutningen. Robin och Viktor 

Insulander organiserar Golden Tray. 

Planeringshelg: Infaller den 12-14/1 och en inbjudan är på gång. 

Julottan: iii har skickat in en anmälan om att hedra Frasse på Julottan. Simon har skickat en 

inbjudan till julottan och han är även ansvarig för julvakan – informera gärna äventyrare och 

utmanare och ledare. 

Extra utbetalning från idrottsförvaltningen: Vi har fått en extra utbetalning från 

idrottsförvaltningen på cirka 6000kr.  

GVBs gråvargar: Moberg ska träffa dem på torsdag. 

8. Läger 2017 

a) Upptäckar och äventyrarlägret – verksamhet och ekonomi 

Inget nytt. 

9. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Haft övernattning på Ålstäket, sju Stingare och nio scouter från 

Waingunga. Möten enligt planering. 

Kommer hända fram till nästa KS: Möten enligt planering. Deltar i julavslutningen 

Terminen rullar på och man har en halvstor avdelning med 15 scouter. På 

övernattningen med Waingunga var närvaron sådär, ungefär hälften av scouterna 

deltog. Ganska många assistenter deltog. Denna övernattning brukar genomföras i 

lokalen men denna gång var man på Ålstäket. Det byggs mycket där just nu. 

ii. Waingunga:  

Ingen rapport inskickad. Ingen representant närvarande. 

iii. Snabbfötterna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten i vanlig ordning, med relativt många närvarande 

det är så att vi kan vara tre patruller varje möte. Men vissa möten har det varit på 

gränsen. På ett möte när Simon var med och hjälpte till så var vi tvungna att slå ihop två 

patruller till en. Simon höll ett eldningsmöte för alla tredjeåringar, dock kom bara en på 

det mötet. 

Vi har varit på övernattning med Gnagarna på Hässelbys stuga. Det blev en lyckad 

övernattning, men om vi skulle ha blivit fler scouter kunde stugan ha blivit jobbig att 

vara i. Då det bara fanns ett fungerande torrdass och stugan är bara dimensionerad för 

ca 20-30 personer och nu var vi 21. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer ha två sista möten för terminen och sedan 

är det avslutning. 
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iv. Gnagarna:  

Ingen rapport inskickad. Ingen representant närvarande. 

v. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Avdelningsmöten som vanligt, tema-möte och lite märkeskoll. 

Patrullmötet gick bra. Övernattning på Petters, arbetshelg, AL tyvärr frånvarande men 

enligt ledarteamet gick det bra. 

Kommer hända fram till nästa KS: Avstämning märkesbok. GAM med grannkårer 8-10 

december. 

Avdelningen har hög närvaro och man räknar med att det blir många till GAM och man 

ska även delta på julavslutningen. Äventyrarna hade övernattning samtidigt som det var 

arbetshelg på Petters.  

vi. Kvart i Gustaf: 

Sen förra KS har KIG haft tre möten, den 15, 22 och 29 november. 

15 NOVEMBER: mötet efter vi hade den 10-12 november så var det Viktor som höll i 

mötet. På detta möte så gick vi igenom basmärkena. Alla fick göra sin egen märkesbok 

och Vanesa och Konstantin var där för att hjälpa till att signera och hjälpa oss med 

uppgifter man skulle genomföra. 

22 NOVEMBER: Vi hade hemma hos möte där vi var hemma hos Bea. Hemma hos Bea 

pratade vi om bland annat om sommarresa, viktiga datum tex julavslutningen. Vi 

beslutade även om vilka som ska vara ansvarande för vår julövernattning vi ska ha ute 

på Pettersberg den 15-17 december. Ansvarande för julövernattnigen är Elsa JW, Axel, 

Jubi och Erik. 

29 NOVEMBER: Detta möte var det Vanesa som planerade och höll i. Jag (Rebecka) var 

tyvärr inte närvarande, på mötet så skulle dem göra ett tv-program där dem skulle göra 

så många uppgifter som möjligt och svara på frågor från en frågesport för att få så 

mycket pengar som möjligt. 

Helgaktiviteter: Den 3 december så ska Ossian, Erik och Elsa M delta i invigning av 

kyrkan. Vi ska även ha en julövernattning med endast KIG den 15-17 december. Elsa JW, 

jubi, Erik och Axel är dem som planerar helgen.  

Vi i KIG har även pratat innan om att vi ska hjälpa en välgörenhetsorganisation, vi 

pratade om det på Beas möte och pratade om att samla in leksaker och skicka till någon 

organisation så att andra familjer som kanske inte har råd att köpa tex julklappar. 

b) KUL: Det har inte inkommit några intyg om Trygga Möten. Utmanarna skulle ha genomfört 

en kurs under sin övernattning. Det finns fortfarande en del ledare från KS som inte har 

genomfört Trygga Möten. Diskutera vad KS kan göra för att alla ledare ska ha gått Trygga 

möten. T.ex. kan de som ännu inte gjort TM göra det under ordinarie mötestid och någon 

annan gå in och täcka upp? Intyg ska mailas till kul@gvb.nu. /Med vänlig hälsning Åsa  

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Inget särskilt händer. En säkring är bytt, fel säkring satt på spisen.  

ii. Rehnsgatan: Fläktens forcering fungerar inte. Nödbelysningen är släckt igen. Går det att 

sätta en omvänd timer? Lysrör som ej fungerar. Det finns numera två lådor gemensamt 

papper. 

mailto:kul@gvb.nu
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iii. Material: Surrningsstänger – arbete pågår. 

d) Pettersberg:  

Arbetshelg: Det har genomförts en arbetshelg där cirka fem ledare och en massa 

äventyrarscouter deltog (scouterna hade övernattning). Under helgen fixades slanförrådet 

och ett antal träd togs ner. De har stått och hängt på ett farligt sätt sedan grannen avverkade 

en del av skogen. Träden måste omhändertas i vår.  

Det arbetades en del men elen och ytterligare ett element i ledarrummet fungerar (båda två 

som finns fungerar med andra ord). Värmeslingorna i taket i salen fungerar inte. Fredrik tror 

att lasten är för hög och vet inte riktigt hur den är inkopplad. Det finns luft/luftvärmepump i 

salen.  

Det arbetades även lite med lägermaterial. Pressarna mellan containrarna är borttagna med 

tälten är kvar. 

St Görans kommittén: Vi har fått 60 000kr till takrenoveringen. Vi har hela 2018 att utföra 

och redovisa arbetet. En offert har vi fått in, ca 75 000 kr. Nya pannor, läckt och papp är 

offererat. Om trä behöver bytas tillkommer kostnad för detta. Konstantin får gå vidare med 

detta. Peter pratar med honom.  

KS beslutade att resterande kostnad för takrenovering tas från konto Uppdrag Pettersberg.  

Avlopp: Kommunen har kollat på vårt avlopp. Vi har fått nedslag på två punkter – dels finns 

det tendenser på att vi får ut avloppsvatten i den sista kammaren där det endast får vara rent 

vatten. Samt att vi har vatten i luftledningen. Vi har även fått en kommentar om att vi har en 

pump i närheten (handpumpen) av avloppet. Denna bör dessutom vara låst.  

Limpan är inkopplad på ärendet. För att få det bra bör kåren budgetera ca 100 000kr enligt 

honom. Vi kan göra punktinsatser för att lösa nedslagen från kommunen. Simon är inkopplad 

då han har rätt utbildning.  

Uthyrning: En förening som anordnar yogakurser önskar hyra Petters 26 jan – 2 feb. Kåren 

har bokningsföreträde tills planeringshelgen och dessutom, vad kostar det 

uppvärmningsmässigt? Troligtvis kommer de även att ta slut på all ved. Är vi intresserade att 

hyra ut, kanske för 10 000kr? Ingen avdelninge planerar att ha övernattning under denna 

period på Petters.   

KS beslutar att gårdsfogdegruppen får ta beslut i frågan.  

Uthyrning Tiomila: Inför orienteringstävlingen Tiomila hyrs Petters ut under fyra dagar för 

20 000kr. 

Regionala AU önskar hyra Petters för utmanarTING då det beräknas att 200-220 personer 

deltar. Det finns massor med risker med detta och Robin räknade upp en hel del. Är det 

lämpligt med så många personer på Petters? 

e) Ekonomi:   

Just nu ligger vi mycket back (-112 000) men Peters prognos är att vi kommer att gå 6000 kr 

plus. Att vi ligger back nu beror på att vårar stora inkomster från bidrag ligger på början av 

2018.  

Balansräkning: Har dragit in nära 60 000kr på uthyrning av Pettersberg.  
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10. Övriga ärenden 

a) Peter – avgiftsbefrielse: En ledare behöver avgiftsbefrielse tillsvidare.  

KS beslutade att avgiftsbefria ledaren. 

b) Peter – plusgirokonto: Föreslogs redan i september att endast ett plusgirokonto behövs. 

Peter kommer att lägga ner Petters plusgirokonto, 80 55 58-4.  

11. Infobladet 

Julavslutning. KO har ordet. Planeringshelg. Julotta. Julvaka. God jul. Första advent.  

Petters – tak.  

12. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik ”Moberg” Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Robin Engström 
Justeringsperson  

 


