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Kårstyrelsens sammanträde nr 471 
Mötesdatum: 2019-11-10 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan   

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Sofia Lindberg, Alban 

Kjellgren Axlund, Simon Ström, Lärka Nordberg, Elsa Jackson-Ward, Dina Lagerman. 

 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Lärka Nordberg 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 16a/Elsa – Snåriga skäggen, 16b/Alban – 

tävlingar, 16c/Peter, 16d/Lärka – märken.  

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS 470 – lägges till handlingarna 

6. Kompletterande val och förändringar 

Inga kompletterande val gjordes. 

7. Distriktsstämma 

Det var 67 delegater på plats vilket i sammanhanget inte är jättemånga. GVB la två yrkanden, 

varav en handlade om att inte höja medlemsavgiften. Yrkandet skapade en lång debatt om 

medlemsavgifter och slutresultatet är att medlemsavgiften till distriktet stannar på 80 kr med 

en intention att sänka medlemsavgiften.  

Kårens delegater är generellt nöjda. 

8. Avlopp Pettersberg – bilaga 1 

Peter kommunicerar med kommunen om gång och läge.  

KS beslutade att återremittera ärendet.  

9. Första advent 

Kåren brukar ställa upp och hjälp till med kyrkkaffet i Gustav Vasa församling på första 

advent. Till detta behövs ett antal scouter som ställer upp och hjälper till. Peter är ansvarig 

för evenemanget men det förutsätter att äventyrarna kommer och hjälper till under dagen. 
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Det behövs sex – sju personer från 9:30 på morgonen till ca 13:30. Första advent är 1 

december.  

10. Julavslutningen 

Kårens julavslutning går av stapeln den 14 december. Samling i Vasaparken klockan 10 för 

gemensamma lekar. Därefter blir det fika i församlingsmatsalen (ovanvåningen). Den 

ceremoniella avslutningen sker i Lillkyrkan klockan 13-14. I storkyrkan är det konsert hela 

dagen och församlingssalen är uthyrd.  

Kom ihåg att beställa plaketter i god tid! Harald ska beställa – om någon behöver en plakett – 

maila Lärka så vidarebefordrar hon till Harald. 

Förtjänstmärken – vi behöver inventera.  

11. Julnatten och Julottan 

Kåren håller traditionellt Gustav Vasa kyrka öppen under julnatten och stå med facklor till 

julottan. I år är Alban ansvarig för detta. Överlämning sker från Simon.  

12. AU informerar 

Det är ett antal projekt som pågår under året, nedan är status. 

Driftplan Petters – arbete pågår.  

Märkessystemet – dealine december 

Stadgar – utkast finns, AU arbetar på detta.  

Krisplanen – Li arbetar med denna, målet är att vara färdiga i december. 

GDPR – Peter är ansvarig, intet nytt. 

Föräldrar – Patrik arbetar med detta, intet nytt. 

AU besöker avdelningar – intet nytt. 

13. Läger 2019 

a) Spårarscouter – verksamhet – bilaga 2 

Första utkastet ska kompletteras. Den kompletterade versionen skickades in under mötet 

och verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.  

b) Upptäckarscouter - verksamhet 

Intet nytt. 

c) Äventyrarscouter - verksamhet 

Intet nytt.  

d) Kårläger – ekonomi 

Redovisningen ligger lite efter plan då kvitton saknas. 

e) Utmanarscouter - verksamhet 

Intet nytt.  

14. Läger 2020 

KS beslutade att läger 2020 infaller: 

Spårarscouter: Miniscout på Vässarö, 12-15 juni 

Upptäckarscouter: 12-17 juni, Vässarö 
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Äventyrarscouter: 20-31 juli, Brittmäss.  

 

Äventyrarscouter: Diskussion pågår med Älvsjö men de önskade datumen för läger skiljer sig 

mellan kårerna. 

Utmanarscouter: Diskussion pågår. 

KS önskar att ledaravgiften ses över vid budgetarbetet förlägeret. KS önskar att ledaravgiften 

helt eller delvis subventioneras.  

15. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Verksamhet enligt planering. Har haft övernattning med 25 

scouter, på Rehnsgatan. Hade inget möte på höstlovet. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatt verksamhet. 

ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har vi haft möten i vanlig ordning och var som 

mest 38 scouter samtidigt. Senaste mötet var vi pga kommunikationsbrist endast två 

ledare vilket var olyckligt, men det lär inte ske igen. Sedan sist har de också blivit 

indelade i patruller. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi fortsätter med vanliga möten och det ser bra ut. 

Övrigt: Ledarteamet önskar framföra en upprepad önskan om att kunna använda 

utrymmet bakom salen för t.ex. cykelhjul. 

iii. Snabbfötterna:  

Ingen rapport inlämnad.  

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten som vanligt med bland annat fokus på 

miljömedvetenhet, patrullsamarbete, lykta och stormkök. Vi har försökt att vara ute lite 

mer, under vissa moment av mötena i alla fall, vilket verkar uppskattat. Under lovet 

hade vi även ett extra lovmöte med 11 scouter närvarande, där vi underhöll 

avdelningens materiel. Vi har dessutom gett ut en inbjudan till vår kommande 

övernattning. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi ska planera och genomföra en gemensam 

övernattning med Snabbis samt Drabanterna från Wallinum. Vi fortsätter med möten 

och scouterna ska t.ex. få göra egna hantverk, träna på att packa väska och att 

genomföra organisationstävling. 

Övrigt: Vi har haft några medlemmar som lämnat avdelningen sedan vi började i höst, 

men är fortfarande ca 25 scouter på varje möte, de som kommer har en väldigt god 

närvaro. Vi är nästan alltid alla 5 ledare med på mötena vilket är väldigt skönt och 

underlättar verksamheten. 
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v. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Avdelningen har haft möten och en dagsaktivitet om 

patrullämbeten. Rådspatrullen har haft ett möte och deltagit på scouternas natt. 

Kommer hända fram till nästa KS: Avdelningen kommer fortsätta ha möten samt ha 

övernattning tillsammans med Wallinum och Adolf Fredrik. 

vi. Rovfåglarna:  

Avdelningen har haft möten som vanligt med undantag för höstlovet då inget möte 

hölls. Närvaron på scouterna är hög, avdelningen består av endast sex scouter men alla 

scouter kommer på alla möten.  

Rekryteringen som planerades till höstterminen blev inte av. En rekrytering genomförs 

på vårterminen istället. 

 Planen var att ha en hantverksövernattning men den ställde tyvärr in då ledarna inte 

tyckte att vet var värt att åka ut utan Skogsmännen. Nästa övernattning är GAM.  

Officiella val av PL och andra poster har precis genomförts. Ledarna är inte lika 

energifulla som tidigare.  

vii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sedan senaste KS: Möten som vanligt samt Scouternas natt, då vi tävlade med två 

lag varav ett kom tvåa. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsätta med mötena och diskutera ifall vi vill ha en 

julövernattning men ingenting är bestämt ännu. 

viii. Betongen: 

Hänt sen senaste KS: Fortsatt planering inför Snåriga Skäggen samt en övernattning på 

torpet helgen innan KS. 

Inbjudan till Snåriga Skäggen är klar och alla kontroller planerade.  

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatt planering inför snåriga skäggen inklusive 

kontrollantinstruktioner och materiellistor. 

 

b) KUL:  

Sedan förra rapporten har information gått ut till alla ledare som ännu inte gått Trygga 

möten eller som behöver förnya den för att tre år har gått sen sist. 

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till två olika varianter av kursen Treklöver Gilwell (TG). 

En tredelad med deltagare från hela Sverige och en veckolång med avslutande helg som 

genomförs i Sverige men med deltagare och utbildare från hela Norden. Den nordiska kursen 

genomförs på engelska. De som tillhör målgruppen och inte tidigare gått TG har fått separat 

information. Detta är en kurs det är möjligt att gå igen när det gått lite tid sen förra gången, 

så det kanske är fler som kan vara lockade att gå någon av kursomgångarna. 

Det är 6 ledare och styrelsemedlemmar som nu inte har gått Trygga möten. Hjälp varandra 

genom att gå kursen samtidigt och peppa varandra. Påminn era ledarkollegor och genomför 

gärna kursen tillsammans. Kursen finns på scouterna.luvit.se och tar ca en timme att 

genomföra. 
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Kommande kursomgångar: 

Leda scouting 

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

Leda scouting i korthet Vällingby 

12 januari 2019 / Sista anmälningsdag: 5 januari 2019 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-korthet-i-vallingby/ 

Treklöver Gilwell (TG) 

Treklöver Gilwell är till för dig som vill fördjupa ditt ledarskap för att utveckla verksamheten 

vidare. Utöver de tre kurstillfällena gör du ett personligt utvecklingsarbete som du genomför 

självständigt. Kursen vänder sig till dig som varit ledare i minst tre år, gått en grundläggande 

ledarutbildning i Scouterna och är minst 23 år. 

TG Tre vatten 

11-13 september 2020 Metsakodu, Sandhem 

29-31 januari 2021 Sjöviksgården, Alingsås 

13-16 maj 2021 Metsakodu, Sandhem 

Sista ansökningsdag 31 januari 2020  

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/tg-tre-vatten/ 

TG Nordic Summer 2020 

17-24 juli 2020 Kungshol, Rättvik 

29-31 januari 2021 Gilwell, Flen 

Sista ansökningsdag 31 januari 2020 

Kursspråk: Engelska (deltagare och utbildare från hela norden) 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/tg-tre-vatten/ 

 

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 

Sprid den här informationen till era ledarteam så att de får chansen till utbildning och 

utveckling inom sitt scoutledarskap. 

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. Mvh, Åsa 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: I oktober skulle byte av filter göras. Är detta gjort?  
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ii. Rehnsgatan: Batterierna i brandlarmet utbytta, så nu slipper vi felkoder. 

Vill påminna avdelningar om att städa efter sig. Avdelningarna som har möte på 

måndagar och torsdagar behöver följa städlistan mycket bättre. Hallen behöver sopas 

ända fram till ytterdörren. Avdelningarna behöver bli bättre på att plocka undan sitt, nu 

senast var det saker och post-it lappar överallt i lokalen. 

Det är också tråkigt att komma till lokalen efter att vissa hade möte en helg och se att 

ventilationsgallret hänger snett. OM man tar sönder något för att man varit ovarsam är 

det minsta man kan begära att man talar om att man tagit sönder något. 

Det är inte heller bra att andra avdelningar eller utmanare från andra kårer än vår går in 

i seniorlyan utan utmanarnas tillstånd. 

Internet i lokalen är mycket långsamt. 

Scoutlokalen är uthyrd för kalas den 8 dec till en scout från Skogsmännen. 

iii. Material: Livlineklumpar – status? Lärka undersöker. Simon tipsar om att kontakta 

scoutkåren Hedvig Eleonora.  

d) Pettersberg: 

Hänt sen senaste KS: Inget nytt, verksamhet med uthyrningar som vanligt. 

Kommer hända fram till nästa KS: Uthyrningar enligt plan. 

Viktor har arbetat med containerförrådet i helgen.  

e) Ekonomi: Inga konstigheter. Ett mail med obetalda avgifter har skickats ut. Kontrollera det 

och påminn scouterna att betala.  

f) Jubileum 2019: Inbjudan till jubileumsfest ligger i pipline.  

16. Övriga ärenden 

a) Elsa – Snåriga skäggen: Snåriga Skäggen infaller den 1 februari. Till tävlingen behövs minst 36 

kontrollanter. Anmälan av kontrollanter sker till Elsa.  

b) Alban – tävlingar: TOIS stormöte om 10 dagar. Alban kan inte delta, någon annan behöver gå 

på mötet 20 den nov. Bjuds på mackor. Sofia anmäler sig preliminärt. 

c) Peter: Inför snåriga skäggen – all betalning ska tydligen gå via oss. Varför? Är inte detta ett 

distriktsarrangemang? 

d) Lärka – märken: Lärka är sammankallande för gruppen men förstår inte 

uppdragsbeskrivningen. Uppdragsbeskrivningen är att gruppen ska utreda vad som finns för 

märken och system idag utanför vår kår samt föreslå vilket system vi ska använda. Lärka ska 

kalla till ett möte.  

17. Infobladet 

Kontrollanter behövs till Snåriga Skäggen, 36st! KO ordet, inbjudan jubileumsfest, första 

advent, julavslutningen, månadens avdelning Gnagarna. 
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18. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Lärkan Nordberg 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Avloppet på Pettersberg 
 

Hej 

Nej, det är inte så mycket gjorts ännu med avloppsfrågan på Pettersberg rent konkret. 

Om ni inte vill lära er något så hoppa över texten och läs sista stycket med sammanfattning 

och beslutsförslag. 

Det som har gjort att inget har hänt är att jag har velat bli klar med mitt eget avlopp och 

förstå mera runt det. Jag skall förklara detta lite tydligare. Jag har ett gemensamt 

avloppssystem med tre grannar varav ett är ett församlingshem. Totalt sett har vi en 

avloppslösning som är snarlik den på Pettersberg. Skillnaden är att vi har varsin 

trekammarbrunn medans det på Pettersberg bara är en. Det som är gemensamt är att det är 

anläggningar för 10 till 25 PE (Person Ekvivalenter (ett nyckelbegrepp i avloppsfrågor och 

avser antal personer i medeltal över en veckas användning). Pettersberg har också drygt 

25PE i verklig användning. Typ 60 deltagare över en helg ger 60*3=180/7=25PE. Dock så är 

det en tyngre belastning under få dagar och det ger ett dimensioneringsproblem för 

trekammarbrunnen. Vi vet att vår nuvarande trekammarbrunn är underdimensionerad. 

Detta vet vi för att vi har haft ”slamflykt” dvs solidmaterial (toalettpappersrester) har hittats 

i inspektionsbrunnen innan infiltrationen. Så endera så måste vi byta ut (skaffa större från 

3m3 till 6m3) eller komplettera vår trekammarbrunn med en tvåkammarbrunn (minst 3m3) 

som placeras före vår befintliga trekammarbrunn. 

I mitt fall så är det löjligt med fosfor, kväverening och bakteriologisk rening medans det på 

Pettersberg så är det synnerligen nödvändigt. Vi har på Pettersberg fått kraftigt övergödda 

ängar/ dike under tiden sedan vi installerade våtrumsdelen (toaletter inomhus i slutet av 

nittiotalet) och ca 10 000m2 mark som därmed inte går att använda längre för vår 

verksamhet. 

Den föreslagna lösningen är en kemfällning med kemikalier som tillförs batchvis till avloppet 

med automatik från en 10 liters dunk som behöver bytas 2 till 5 ggr per år för 600:- per gång. 

Det tar hand om fosforn i avloppsvattnet (som fälls ut som slam/”grus” i trekammarbrunnen 

och sugs upp av kommunen i samband med den årliga slamtömmningen). Sedan så sitter det 

ett reningsverk som luftar vattnet för att få kvävet att försvinna. Den bakterologiska 

belastningen minskas med hjälp av biofilm på en speciell sorts mineralklossar som skall bytas 

vart 6 år för ”några tusen” men det jobbet kan vi göra själva. Alternativet till kemisk fällning 

är en polunitfälla efter bio/kvävefrånskillningen men då måste vi vartannat år byta en 

storsäck på ca 1000kg som sitter två meter ner i marken, det kräver en traktor och kran 

vilket vi inte har eller har tillgång till, så det går bort av ”bekvämlighetsskäl” för framtida 

gårdsfogdar. 

Att passa på när en stor grävare är ute att ta bort ca 60cm material (lerjord) och ersätta med 

grus/sten mellan huset och boden torde även vara smart. Denna del ingår INTE i 

beräkningen av den totala kostnaden utan det tar vi om det finns ekonomiskt utrymme för 

det (utöka gärna ramen i beslutet ca 20 000:- i material/jobb gissningsvis). Sedan så måste vi 
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ändå säkerställa att vi kan backa runt hörnet på huset med bil/släp för att underlätta de få 

gånger per år som det är behövligt. 

Så det vi behöver bestämma avseende funktion är om vi vill infiltrera det ”renade” 

lakvattnet eller om det skall gå direkt ut i diket. Jag anser att vi kan låta det gå direkt ut i 

diket, detta trots att det inte är bakteriologiskt sett rent samt att det fortfarande innehåller 

närsalter, dock på en mycket lägre nivå än tidigare. 

I vilket fall som helst så kommer vi att kunna se en rejäl förbättring av diket och ängarna om 

ca 10 år när alla närsalter har absorberats av växterna om vi tar bort växter från ängarna 

(detta är ett eget problem) men det är relaterat. När jag var liten scout så hade vi en utmärkt 

äng mellan stora planen och diket. Tyvärr är den numera helt igenvuxen och det är ett stort 

jobb att få ordning på den igen. Det skulle i princip krävas att vi inhandlade en traktor och 

redskap till den för att göra det möjligt. Men den frågan ligger utanför detta dokument, men 

måste hanteras någon gång i framtiden. 

När skall då detta genomföras. Det finns egentligen bara en möjlig tidpunkt och den är från 

8/6 och fyra veckor framåt. Det går inte att göra tidigare för då blir markskadorna för stora 

då det krävs en 25 tons bandgrävmaskin för att göra detta. Samt att vi vill ha maximalt antal 

uthyrningar under våren och hösten. Det går ej heller att göra det senare för då har marken 

börjat bli lös igen pga regn och då får vi för stora markskador. 

Kostnaderna då. Mitt system kostade ca 320 000:- av den summan är ca 40 000 arbete 

resten är ”prylar” (varav 3 100:- för pappersarbetet gentemot kommunen) 15 000 kan gå 

bort då endast en kemfällare behövs (vi behövde tre) (Aluminiumbaserade 

flockningskemikalier som fäller ut fosfor ur avloppet). Samtidigt så behövs en ny och större 

trekammarbrunn i betong som kostar ca 35 000:- i inköp. Så om allt annat är lika så skulle 

det hamna på 340 000:- Men det är längre att köra grävmaskinen samt att det är längre från 

allmän väg så det ökar kostnaden en del. 

Jobbet är att byta ut den nuvarande trekammarbrunnen mot en ny på minst 6m3 och 

installera kemfällare och ett minireningsverk för kväverening och biologisk nedbrytning. Så 

om KS kan besluta om en ram på maximalt 400 000:- för att lösa avloppsfrågan så slipper vi 

ett extra KS när vi väl fått in offerter på reningsverket sam installation och kontakterna med 

kommunen. Den troliga kostnaden bedöms hamna i spannet 330 000:- till 370 000:- men det 

skulle kännas fånigt att behöva ta ett extra KS om det drar över lite… Beslutsförslag: ”KS 

beslutar att delegera frågan att lösa avloppet på Pettersberg till Limpan och att kostnaden 

skall stanna under 400 000:- utan att KS behöver fatta ett nytt beslut i frågan, jobbet skall 

vara klart innan höstterminen 2020 börjar” 

Limpan 2019-10-17 
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Bilaga 2 – Lägerberättelse Spårarläger 2019 
 

Verksamhetsberättelse för scoutlägret 7-10 augusti 2019. 

  

Onsdagsmorgonen den 7 augusti samlades 23 scouter från Waingunga och 11 scouter från Stingarna 

på Östra station och åkte abonnerad buss ut till Skräddartorpsängarna. Väl på plats möttes scouterna 

av temat Gustav Vasa och fick i uppdrag att bygga upp lägerområdet med tält, sovsäcksställ och 

stövelställ. Vädret var vackert och scouterna var glada. Efter lunch fortsatte bygget av tält och en lek 

samt bad genomfördes även under eftermiddagen. Till middagen åt spårarna tillsammans med 

upptäckarna vid de nybyggda matborden. Under kvällen genomfördes en temaövning och scouterna 

fick efter tapto lyssna till saga. 

På torsdagen vaknade scouterna och åt frukost. Efter frukosten fick andraåringarna gå upp till 

Gnagarna och Snabbfötterna under brodag och övriga stannade kvar för att pyssla med att skapa 

riddardräkter av lakan och färg samt baka chokladbollar. Efter lunch fick scouterna vara med under 

kåreftermiddagen med gemensamma tävlingar med och mot övriga grenar. Framåt kvällen fick 

scouterna hjälpa Gustav Vasa att erövra danskens pengar (tillhörande temat) med mycket lyckat 

resultat. Under tapto lästes andra delen av sagan. 

Under fredagen vaknade frukost upp till sedvanlig grötfrukost och strax efter morgonuppställningen 

skickades scouterna ut på dagshajk runt den närliggande sjön. Enklare kontroller fanns utplacerade 

längs slingan och i mitten lagade scouterna hajkbomb till lunch när himlen öppnade sig. Strax efter 

lunchen fick de paddla över sjön tillbaka till lägerängarna och senare genomfördes bad nere vid sjön. 

På kvällen genomfördes enklare samarbetsövningar inom temat och scouterna somnade trötta till 

tredje delen av sagan. 

På sista dagen under lägret – lördagen – fick scouterna direkt efter frukost vara med och riva tält, 

matsal och andra byggen samt gick skallgång. Scouterna åt traditionsenligt tunnbrödsrulle med korv 

och potatismos, och snart efter lunchen la scouterna in sina ryggsäckar i den abonnerade bussen och 

åkte hem till Stockholm. 

Stort tack för ett lyckat kårläger önskar ledarna på spåraravdelningarna genom grenlägerchef Alban. 

 


