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Kårstyrelsens sammanträde nr 475 
Mötesdatum: 2020-03-15 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

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

Simon Ström, Lärka Nordberg, Elsa Jackson-Ward. 

 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson samt mötets ordförande 

Simon Ström valdes till justeringsperson. Li Jalmsell valdes till mötets ordförande. 

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 7/Corona-viruset, 9/Lokalen Rehnsgatan 

samt 16a/Agga Sensus Stockholm. Övriga punkter omnumreras i förhållande till detta. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS 474 – redaktionella ändringar gjordes och protokollet lades till handlingarna. 

6. Kompletterande val och förändringar 

KS beslutade att notera att ass Jaume Anguera Peris ej är aktiv på tidigare vald avdelning 

(Kvart i Gustaf). 

Lärka Nordberg anlände mötet. 

7. Corona-viruset 

Regeringen har beslutat att inga folksamlingar på fler än 500 personer är tillåtna. Det finns 

inte något slutdatum på detta.  

På Scoutservice.se finns en kort och koncis text om hur man kan bemöta scouternas frågor.  

Waingunga har påverkats och hade färre deltagare på senaste mötet. Stingarna valde att 

ställa in sin övernattning. Gnagarna hade fler scouter än någonsin på sitt senaste möte. 

Skogsmännen hade en del scouter som stannade hemma. 

Gnagarna kommer att ha övernattning på Petters den 27-29 mars. Hittills har ett fåtal 

anmälningar kommit in. Teamet planerar att genomföra övernattningen men med 

uppdaterad information till föräldrarna inför övernattningen. 

Rovfåglarna skjuter fram en patrullövernattning till en helg senare, det vill säga samma helg 

som arbetshelgen.  
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Det behöver vara tydligt i ledarteamen vem det är som beslutar om att ställa in 

övernattningar eller skicka hem scouter från aktiviteter. 

Angående sommarlägren så ligger dessa mycket långt fram i tiden och situationen är mycket 

svårbedömd. Om Vässarö väljer att ställa in aktiviteter behöver kåren ha alternativa planer. 

Lägerteamen behöver fundera över samt diskutera situationen. Petters är bokat av extern 

gäst under tiden då spårar- och upptäckarlägret ska gå av stapeln. Om denna gäst väljer att 

avboka kommer dessa datum att reserveras som reservplan för sommarläger. 

Personer med förkylningssymptom samt tillhörande riskgrupper bör avstå från att delta på 

aktiviteter i kåren. Kåren väljer att fortsätta med verksamhet på kvällar och helger i 

enlighet med riktlinjerna som finns från Folkhälsomyndigheten samt regeringen. 

8. Scouternas Dag 

Distriktet har inte lämnat någon information gällande tävlingen. Vi har en kontroll på 

tävlingen där Pliiiggis är baskontrollant.  

Vi har ett KS innan Scouternas Dag infaller. På detta möte stämmer vi av situationen. 

9. Lokalen Rehnsgatan 

Vår hyresvärd Wåhlins har sagt upp vårt hyreskontrakt för lokalen på Rehnsgatan. Detta är 

möjligt att göra i samband med att kontraktettiden går ut - vilket vårt gör i september detta 

år.  

Peter och Patrik var på möte med Wåhlins i onsdags. Deras intention med uppsägningen är 

att avhysa oss. Wåhlins ska renovera gården, ett arbete som kommer att ta tre månader och 

som de önskar påbörja så snart som möjligt. Vårt tak ligger rakt under gården. De vill ha vår 

lokal för förråd och de tycker att vi betalar för lite samtidigt som vi krånglar för mycket.  

Vi har överklagat uppsägningen till hyresnämnden.  

I och med denna utveckling behöver vi utöka arbetsgruppen som arbetar med frågan för att 

bland annat arbeta med alternativ, till exempel leta ny lokal. Vår nuvarande lokal är på 186 

kvm. 

Ett antal möjliga scenarios:  

1) Vi förlorar lokalen den 1 oktober.  

2) Vi kan lämna lokalen tillfälligt under våren för att komma tillbaka senare. Hur stor 

förändring på lokalen kan vi acceptera?  

3) Vi hittar en ny lokal. Var då? Hur långt bort från våra nuvarande lokal kan vi flytta? 

Hagastaden? Kan kyrkan hjälpa oss med lokal? Vi behöver förslag på lösning för nya lokaler, 

till exempel kontakta bostadsrättsföreningar med lokaler i markplan.  

Peter sätter upp en mailadress för gruppen som arbetar för ny lokal (nylokal@gvb.nu). 

Information gällande situationen skickas med i infobrevet. Alla föräldrar behöver informeras. 

10. KS arbete i framtiden 

Nästan alla i AU går kursen Leda kår. Kursen är Scouternas kårledningsutbildning, specifikt 

framtagen för scoutkårers unika situation. Utbildningen fokuserar på kårens 

ledarskapsbehov. 

En idé som har växt fram på denna kurs är tanken att förändra arbetet för KS, att styrelsen är 

liten och bereder beslut medan kåren har fler arbetsmöten och ledarmöten. Det rena 
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styrelsearbetet ska vara litet och koncentrerat samt arbeta med visioner och strategiska 

beslut. Tanken är att hålla styrelsemöten varannan månad där man fattar beslut och 

ledarmöten (mer i stil med dagens kårstyrelsemöten) varje månad där man diskuterar. 

Detta förslag behöver styrelsens ledamöter tänka på och fundera över. Vilka för – och 

nackdelar finns?  

Diskussion fördes och vidare diskussion behöver föras. 

11. Insamling till avlopp på Pettersberg 

Diskussion har förts gällande avloppet på Pettersberg. Vi har pengar i kåren men frågan har 

uppkommit om vi ska söka pengar från föräldrar samt andra. 

Harald har tittat på lösningar för en insamlingssida för vårt avlopp. En ansökan är ifylld hos 

Scouterna och just nu väntar den på centralt godkännande, sen kan vi börja använda den. 

Peter tror inte att denna lösning hos Scouterna fungerar på detta sätt, troligen skänks 

pengarna till Scouterna centralt. Detta behöver undersökas närmare. 

Alla som skänker pengar kommer att få sitt namn graverat på en plakett vid avloppet.  

12. AU informerar 

Märkessystem – Ingen ny information finns.  

Arbets- och förmöte den 19 april: Ett förmöte för att arbeta med verksamhetsplan, 

stadgearbete, stegring samt valberedning är satt till klockan 15. Platsen är inte bestämd än, 

Patrik undersöker var vi kan vara.  

Den 17 maj klockan 17 i lokalen på Rehnsgatan har vi ett möte för att arbeta vidare samt 

fatta besluta om verksamhetsplanen samt budgetförslagen till kommande termin.  

Krisplan: Krisledningsgruppen är tillsatt. Gruppen består av Elin Robertsson, Martin Svendsen 

och Fredrik Jonsson. Gruppen kommer att ha möte den 25 mars. Gruppen sitter till 

kårstämman. Ska krisplanen fastställas varje KST/konstituerande möte? 

AU besöker avdelningar: AU har fortfarande en intention om att besöka alla avdelningar.  

13. Läger 2019 

a) Upptäckarscouter – verksamhet – bilaga 1 

Lägges till handlingarna. 

b) Kårläger – verksamhet och ekonomi 

Ekonomin är klar men går inte att jämföra med budgeten. Lägret gick med några tusenlappar 

plus och budgeten var nollad. Ekonomin lägges till handlingarna. 

14. Läger 2020 

På grund av situationen med Corona-viruset är det svårt att veta vad som kommer att ske. 

a) Spårarscouter 

KS beslutade att välja Alban Kjellgren Axlund till grenlägerchef. 

b) Upptäckarscouter 

Intet nytt. 
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c) Äventyrarscouter 

Intet nytt. 

d) Utmanarscouter 

Intet nytt. 

15. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Har haft möten. Inget möte på sportlovet. Hade ett uppskattat 

Mello-möte. Har pga Corona-oro ställt in övernattning på Petters, för få anmälda. 

Kommer hända fram till nästa KS: Beror på händelseutvecklingen och besked från 

myndigheterna, antingen fortsatt mötesverksamhet eller inte. 

ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: Sedan sist har vi haft vanliga möten varje vecka med undantag för 

sportlovet. En lyckad övernattning med totalt 28 scouter i scoutlokalen har också hållits, 

och många tycks taggade inför lägret (som vi delat ut inbjudan till) 

Det vi däremot konstaterar är ett stort tapp i närvaron efter sportlovet vilket vi direkt 

härleder till oro för coronaspridning. Jag har fått en handfull meddelanden om detta 

men har inte hört om någon som är sjuk. 

Kommer hända fram till nästa KS: Ordinarie möten, bland annat med hantverkstema (vi 

tog inspiration från Stingarna som gjorde lerbestick). Att vi är färre scouter utgör inte ett 

problem i verksamheten just nu, men skulle vi bli färre ledare pga corona blir det 

jobbigare. 

iii. Snabbfötterna:  

Hänt sen senaste KS: Trenden med lite lägre närvaro har vänt och nu har vi nästan alla 

med på våra möten. 

De nya patrullerna är jämnt fördelade där den ena patruller är mer individualistiska 

individer och när vi har möten där vi har tävlingar som fokuserar mer på individuella 

kunskaper så går det bättre för den patrullen. Den andra patrullen är individuellt mindre 

kunniga men dom fullständigt briljerar när dom ska jobba som en grupp. 

Vi har bara haft möten i sedan förra KS. Vi har haft ett utemöte vid Lyran och ett annat 

möte då de fick chansen att ta sjukvårdsmärke där Alvin var med och testa på att vara 

upptäckarledare. Vi har även fortsatt med att ge möjlighet att visa vad man kan under 

för att kunna ta andra intresse märken. 

Nu senast hade vi ett tema-möte som i det stora hela gick bra och var uppskattat dom 

fick färdades mellan olika världar till Transformers, Tolkiens, Disneys och Star Wars. Om 

någon annan avdelning är intresserad så har vi gjutformar för Transformers logotyper. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vår förhoppning är att vi ska öka kunskapen i båda 

patrullerna men framför allt att få en bättre patrullkänsla i den patrullen med starka 

individer så att vi inte har en PL som mikromanagement allting för det är ju motsatsen 

till scouting. Så att den patrullen delar upp uppgifter mellan sig och pratar med varandra 
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och stämmer av istället för att alla gör allting tillsammans hela tiden. Som vanligt så 

kommer vi använda poängsystemet på ett sätt så att vi primarie bra beteende så att vi 

inte har millimeterrättvisa när det gäller poängen det har ju inget egensyfte det ska vara 

en morot för alla patruller. Och i den andra patrullen så kommer vi att fokusera på att 

man ska lära och hjälpa de som behöver lära sig och extra hjälp. 

Framöver under terminen så kommer vi att ha planeringsmöte om lägret med Gnagarna 

(precis innan detta KS) och sedan ha en övernattning med dom. 

Övrigt: Jag (Robin) har börjat att skapa en hemsida till vissa del för snabbfötterna dels 

för scout-material i övrigt på snabbfot.org om styrelsen vill se vad vi har gjort under 

hösten så finns det några bilder där inloggningsuppgifter till den sidan kan fås av mig.  

Bilderna från övernattningar är kontrollerade så att de som är med på bilderna får vara 

det om kåren vill använda dom på andra ställen så kan man göra det från avslutningen 

så kan det finnas någon som inte vill vara med på bild. 

Sedan så tycker jag att det är spännande att styrelsen har valt att utse ansvar för 

uppdatering av gvb.nu till två personer som är med på avdelningar som inte har 

mobilanpassade sidor på gvb.nu (http://gvb.nu/avdelningar/skm/ & 

http://gvb.nu/avdelningar/waingunga/) [försök att läsa telefonnummer till ledarna]. 

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten som vanligt, med bl.a. fokus på woodcraft, 

surrning och scouternas värderingar och scoutskjortan, bortsett från under sportlovet då 

vi tog en paus med möten. Den 14-16 februari hade vi en övernattning med mycket 

hantverk, där vi bl.a. lär andraåringarna göra sina egna hajkbrickor. Utöver detta har vi 

rått om avdelnings materiel lite extra, vi har färgat våra nya livlinor och tillverkat fler 

knoprep. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi håller möten som vanligt, och ska även ha 

ytterligare en övernattning, denna gång tillsammans med Snabbis och med fokus på att 

träna inför Björnklon. Vi ska försöka hålla ett påsklovsmöte, bara det finns tillräckligt 

med ledare. 

Övrigt: Vi planerade att ha ett möte där vi besökte brandkåren, men de har tyvärr ett 

tillfälligt uppehåll för studiebesök. Därför kommer vi stället hålla märkesmöte, eller 

kanske jobba med Scouternas materiel demokratihandboken. 

v. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Avdelningen har haft möten och ett patrullmöte. Fokus har varit på 

att stärka patrullerna och planera inför patrullövernattningar och andra projekt. 

Kommer hända fram till nästa KS: Avdelningsmöten, bland annat scoutmuseet och 

matlagning på stormkök. 

Övrigt: Fått en ny scout. 

vi. Rovfåglarna:  

Hänt sen senaste KS: Avdelningen har haft vanliga avdelningsmöten samt ett 

föräldramöte. Stort tack till Viktor, Klara, Alice och Ahlvin. 

Under föräldramötet så lyfte vi flera saker så som att Rovfåglarna kommer få hjälpa till 

på Krypen efter påsk, att vi planerar att åka till Gotland på hajk samt information om 
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sommarlägret. Många föräldrar var oroliga över att låta sina scouter åka på 

patrullövernattning så vi bestämde att flytta fram patrullövernattningen till samma helg 

som det är arbetshelg på Pettersberg (4-5 april) så ledarna kan övervaka 

patrullövernattningen enklare. 

Föräldrarna visade intresse att hjälpa till där det behövs, så som kontrollanter på 

Scouternas Dag och på läger med mera (om deras ungdomar tillåter dem det vill säga). 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha patrullövernattning, i fall att 

scouterna lyckas planera allt som krävs. Vi kommer att inleda rekryteringen av nya 

spårarscouter till Krypen. Vi kommer också att börja leta reda på tidigare traditioner och 

materiel. Vi kommer börja planera lite mera kring krypen, men samtidigt bedriva 

äventyrarverksamhet för Rovfåglarna. 

Övrigt: Vi kommer behöva planera en struktur för Krypen och det nya ledarteamet 

behöver formas. Här kommer vi ta hjälp av Stingarna kring upplägget på planering. 

Om någon har möjlighet att hjälpa till med skolrekryteringen så vore det uppskattat. 

Våra Rovfåglar verkade lite sugna på det också, men kan vara bra med lite erfarna 

personer också. 

vii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: Mötena har rullat på. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsätter med möten och taggar upp inför Lådan. 

Övrigt: Känner mig lite sjuk så tar det på säkra sidan och kommer inte medverka på 

morgondagens KS. 

viii. Betongen: 

Hänt sen senaste KS: Planering inför resterande termin, bland annat en bestigning av 

Kebnekaise. Tanken är att den ska genomföras i april. Det finns en budget och en plan. 

Men mer research behövs. Bidrag kommer att tas från Betongens kassa, ca 2 000 kr. 

Vi har kontaktats av ett tyskt utmanarlag som kommer hit i augusti, i nuläget kommer 

KiG fixa några aktiviteter åt dem. Framför allt vill de träffa scouter och eventuellt sova 

över i vår lokal. Betongen arbetar på detta men hela roverlaget är inte helt sugna på 

detta. KiG har också fått frågan men var inte helt sugna på att arrangera mötet. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatt planering inför Keb 20. 

b) KUL: Ingen rapport inkommit. 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Utrymmet vid ventilationstrummorna är inte rensat. Filtren är inte bytta än. 

ii. Rehnsgatan: Material försvinner från avdelningarna. Kontakta avdelningen direkt istället 

för att föra diskussion på KS. 

iii. Material: Livlinor, hur ska dessa betalas för? Totalsumman är ca 12 000kr. Olika 

avdelningar har beställt olika många livlinor.  

KS beslutade att livlinorna betalas av kåren. 

Gnagarna undrar om bollar kan köpas centralt. KS tycker inte det. 

Gnagarna undrar om vi ska köpa in gemensam gitarr. KS tycker inte det. 
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Stävan har fått ett nytt lock! Locket är fräst mycket fint och förvaras i AU skåpet i lokalen 

på Rehnsgatan. 

Li har fixat fodral till våra Sverigefanor. Vi har tre Sverigefanor och en kårfana.  

KS beslutade att fanorna alltid ska förvaras i lokalen i Bredäng. 

d) Pettersberg:  

Hänt sen senaste KS: Verksamhet som vanligt, hel del bokningar som har gått i stort sett bra. 

Mycket lera kring stugan 

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatta uthyrning och arbetsträff där det tyvärr ingen 

som anmält sig ännu trots att inbjudan gått ut tidigt. Detta är ett problem som KS behöver ta 

tag i. Kommer det ingen på arbetsträffen kommer det bli svårt att upprätthålla Pettersberg 

framöver. Limpan arbetar på att kontakta firman gällande avloppet. 

Anmäl er till arbetshelgen! Simon skriver i FB gruppen. 

e) Ekonomi:  

Vi har sökt det kommunala bidraget. Om vi får det vi har sökt för (förra kalenderåret) så 

kommer vi få lite mindre i hyresbidrag men mer i aktivitetsbidrag.  

Vi har fått bidrag från GV församling på 25 000 kr.  

Ekonomin följer plan ganska bra.  

Har alla avdelningar fått information gällande stadsbidraget? Om man känner att man inte 

fått all information, pratar med Peter.  

16. Övriga ärenden 

a) Agga: Inbjudan har kommit gällande Sensus Stockholm- Gotlands ordinarie regionsstämma. 

Stämman äger rum den 7 maj kl 17 i Sensus lokaler på Torkel Knutssongatan 39. Program 

finns för klockan 17:00 – 20:30. Anmälan senast 7 april 2020. 

17. Infobladet 

Inbjudan till arbetshelgen. Corona-info. Krisplanen. Datumen för arbetsmöten/förmöten 19 

april och 17 maj för verksamhets/budget/stadgearbete. 

18. KS avslutas 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Li Jalmsell Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Simon Ström 
Justeringsperson   
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Bilaga 1 – Lägerberättelse Upptäckarscouter 2019 
 

Upptäckarscoutläger 2019 – Skräddartorp 

Lägret började med utresa med buss från centralstationen samt hyrda bilar. Resan gick bra 

och dag ett fortsatte sedan med bygge utav av matbord och lägerbyar och avslutades med 

ett lägerbål. 

Dag 2 började på som vanligt med frukost och flagghissning sedan fortsatte lägrets 

aktiviteter med bland annat mer bygge, lek och bad. Dagarna som kom fortsatte som vanligt 

vi lekte, tävlande 5 kamp, hade brodag, deltog i kårdagen och gick en dagshajk. Under 

dagshajken så visade det sig att sträckan vi valt var för lång och det tog scouterna för lång tid 

att gå den därför valde vi att korta ner sträckan så att scouterna skulle hinna hem till middag. 

Hem resan var med abonnerad buss och tog oss hem till Stockholm utan problem. Under 

lägret så deltog 20 scouter och 5 ledare.  

 

    Grenlägerchef Viktor Insulander 


