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Kårstyrelsens sammanträde nr 480 
Mötesdatum: 2020-09-06 Mötestid: 15:00 Plats: Hos Patrik Anelli, Minneberg  

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

Kjellgren Axlund, Simon Ström samt Leonard Macchi. 

 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Peter Gustafsson 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 17 a/Simon – E-kurs samt b/Sofia. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS 478 samt KS479, protokollen är ej klara än. Återremitteras till nästa möte. 

6. Kompletterande val och förändringar 

Mailadressen ks@gvb.nu har tidigare gått till KS samt KUL. Frågan om samt varför KUL ska ha 

tillgång till mailadressen 

KS beslutade att mailadressen ks@gvb.nu endast går till kårstyrelsen. 

KS beslutade att mailadressen info@gvb.nu går till AU. 

Rollen som informatör för www.gvb.nu samt informatör för 

https://www.facebook.com/gvb.nu/ behöver styrelsen fatta beslut om. Till kommande möte 

skall listan på befintliga informatörer gås igenom och förslag på årets informatörer ska 

presenteras. Enligt policydokumentet för ovanstående sidor (se KS458) beskrivs informatör 

som: ”Ansvarar för de websidor som inte har någon utpekad ansvarig, särskilt nyhetssidan. 

Skapar sällan något material utan publicerar istället material som skapats av andra, 

exempelvis AU, avdelningsledare eller arrangörer. Ska använda sig av de mallar och ramar 

som är definierade” 

 

Karin Lyckman önskar bli medlem i kåren. Då hon är över 18 år skall detta enligt 2kap §1 i 

stadgarna beviljas av kårstyrelsen. 

KS beslutade att bevilja medlemskap för Karin Lyckman i Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng. 

https://www.facebook.com/gvb.nu/
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KS beslutade att välja Aksel Aardahl och Baltazar Biverstål till assistenter på Waingunga. 

KS beslutade att välja Karin Lyckman till assistenter på Snabbfötterna. 

KS beslutade att välja Martin Karp till ledare på Gnagarna.  

KS beslutade att välja Vanesa Gracia Sanchez till ledare på Krypen samt Rovfåglarna. 

7. Arbetsfördelning kårstyrelsen 

Årets kårstyrelse är liten men alla avdelningar är representerade i styrelsen. Varje ledamot 

behöver fundera över vad man kan bidra med till de arbetsgrupper som redan finns och de 

som skapas för detta år.  

 

Arbetsgrupper och dess medlemmar: 

Märkessystemet: Bestod förra året av Lärka Nordberg, Sofia Lindberg, Alban Kjellgren 

Axlund, Harald Tydén och Elsa Jackson – Ward. Gruppen ska få frågan om de vill fortsätta 

arbeten även detta år samt att programstegring eventuellt ska ingå i arbetet. Simon Ström 

och Leonard Macchi är intresserade att ingå gruppen.  

Stadgarna: Gruppen består i år av Patrik Anelli, Åsa Jonsson samt Einar Nygård. 

Kårens strategi: Arbetsgrupp bestående av AU men är gruppen är vilande detta år. 

Lokalen Rehnsgatan: Arbetsgrupp bestående av Peter Gustafsson, Patrik Anelli samt Elin 

Robertsson. 

Övriga frågor, kontaktpersoner samt status: 

Webb, ny plattform vs gammal plattform – Vilande detta år. 

Avslutningar: Julavslutningen – Utmanarna har blivit tillfrågade om de vill hålla i planering 

och exekution av julavslutningen.  

Planeringshelg: Simon Ström ansvarar för programmet för planeringshelgerna under detta 

verksamhetsår. 

Ledarvård: Förslag på en ledarvårdsaktivitet läggs till terminsprogrammet. 

Läger 2021:  

Spårarna åker till Vässarö?  

Upptäckare och äventyrare kommer att ha läger tillsammans v 30-31.  

Lägerdatum samt lägerchef ska bestämmas på KS i november. 

100 års jubiléet: Information ska ut i infobladet. 

Programstegring: Bör detta ingå i arbetsgruppen för märkessystemet? 

Lokalerna (Bredängsvägen, Rehnsgatan samt Petters): Bör dessa ha en kontaktperson i 

styrelsen?  

Avloppet Petters: Bör detta projekt ha en kontaktperson i styrelsen? Eller ingår det under 

Petters? 

Petters: Peter är styrelsens kontaktperson. 

KUL: Vem är kontaktperson i styrelsen? 
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8. Terminsprogram – bilaga 1 

Önskemål om att genomföra en ledarvårdsaktivitet med bowling och middag finns. Förslag 

på att genomföra detta den 21 november. Frågan ska ställas till ledarteamen. 

KS beslutade att fastställa terminsprogrammet för höstterminen 2020 enligt bilaga 1. 

9. Lokalen Rehnsgatan 

Ett avtal med hyresvärden har nu ingåtts. 

Avtalet innebär att lokalen är tillgänglig för oss i oförändrat skick fram till 1 jan 2021. Därefter 

kommer lokalen att renoveras under tiden 1 januari – 30 juli 2021 varpå vi 

inte kommer att kunna ha verksamhet i lokalen under denna period, dock få förvara saker 

där. Det nya avtalet gäller från juli 2021 och är på tre år. 

Vår nya yta kommer att minska med cirka halva salen, från juli 2021. En ny passage från salen 

till köket kommer att byggas och en ny nödutgång kommer att skapas, troligtvis genom 

Hjortens och delar av Rävens lya. Vi arbetar vidare med alternativa lokaler. 

Frågan kommer ställas till hyresvärden om vi kan använda toalett och kök under 

renoveringen. 

10. GVBs Scouternas höstdag 

Waingunga kommer att genomföra en egen Scouternas Dag. Ett förslag kommer att författas 

och skickas till övriga avdelningar och styrelsen ifall de vill delta. 

11. Scouternas Natt 

Evenemanget är inställt på grund av pandemin.  

12. Distriktsstämman 

På KST valdes Sofia Lindberg, Kjell ”Limpan” Lindberg, Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg, Alban 

Kjellgren Axlund samt Fredrik Jonsson som delegater till distriktsstämman.  

KS beslutade att välja Leonard ”Lolle” Macchi som delegat samt Patrik ”Moberg” Anelli och 

Simon Ström som suppleanter för Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng till distriktsstämman.  

På kårstämman bifölls yrkandet: ”Att uppdra kårens delegater på Stockholms scoutdistrikts 

stämma 2020 att verka för att distriktstidningen Demeds fortlevnad i fysisk form”. 

Kårstämman beslutade även att uppdra åt styrelsen att kalla till ett möte för att behandla 

ärendena då dessa finns tillgängliga. 

Vi har ett KS två veckor innan distriktsstämma där vi kan fylla resterande plats för delegat 

samt resterande platser för suppleanter. 

Delegaterna anmäler sig själva till distriktsstämman. Distriktsstämman infaller den 17 

oktober och styrelsen vill gärna ha en rapport från förmötet. 

Utmanarna får frågan om de önskar vara delegat eller suppleanter. 
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13. Rekrytering 

Bredäng:  

Lappar lämnade till Bredängsskolan, Slättgårdsskolan samt Sätraskolan. Lapparna finns även 

digitalt och informationen är i korthet att de är välkomna en tisdag eller onsdag. (rekrytering 

görs för Spårarna).  

Snabbfötterna är 15 – 20 scouter, behöver de rekrytering? 

Rehnsgatan:  

Waingunga behöver inte rekrytering, de är tillräckligt många (nästan för många). 

Upptäckarna är för många och ska definitivt inte rekrytera.  

Skogsmännen skulle kunna ha fler scouter men känner inte att de behöver rekrytera.  

14. AU informerar 

Inget att informera som inte är diskuterat tidigare på mötet. 

15. Läger 2020 

a) Spårarscouter – verksamhet och ekonomi 

Ekonomin kan stängas enligt kassören, alla fakturor är betalda men frågan är om alla 

personliga utlägg är redovisade? 

b) Upptäckarscouter – verksamhet och ekonomi 

Ekonomin är klar. Viktor Insulander var lägerchef. Sofia (grenlägerchef) ser till att en 

lägerberättelse skrivs för upptäckarscouterna.  

c) Äventyrarscouter – verksamhet (bilaga 2) och ekonomi 

Ekonomin är inte klar än, både Simon och Lolle har kvitton kvar att redovisa. 

Lägerberättelsen lägges till handlingarna.  

d) Utmanarscouter - verksamhet 

Intet nytt. 

e) Roverscouter - verksamhet 

Det är osäkert om roverscouterna har haft någon sommaraktivitet. Detta undersöks.  

16. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Utsparksmöte till Snabbis. De flesta gick upp, endast sju st kvar. 

Lämnat rekryteringslappar i Bredängsskolan, Slättgårdsskolan och Sätraskolan. Nio nya 

på första ordinarie mötet. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatt verksamhet. 

Övrigt: Verkar som att det blir Peter, Karim och Tahmed som kör. Saknar en kvinnlig 

ledare. Avdelningen avvaktar och ser hur saker och ting faller på plats. 
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ii. Krypen 

Två scouter deltog på första mötet. De var drivna och sociala så det gick väldigt bra. 

Det har olika information på hemsidan (ingen information alls) och på FB-sidan. Lappar 

är utdelade till lärare i Bredängsskolan, Slättgårdsskolan samt Sätraskolan på måndagen. 

Det är för tidigt att se utfall av lapparna.  

Eventuellt ska Krypen och Stingarna byta ledare men det återstår att se. 

iii. Waingunga:  

Vi har startat upp vår verksamhet och det har gått finfint. Både Aksel och Baltazar från 

KiG har varit med två möten och är väldig duktiga. Vi satsar lite mer på en märkesbok (vi 

har gjort en egen) i år och har gjort om hälsokortet så att det passar oss bättre. 

Avdelningen sig av vänskapsband. Scouterna har på sig dem i skolan och är ett 

rekryteringssätt då deras kompisar frågar om dem. 

Nästan hela ledarteamet ska gå kursen Leda scouting (Alban och Limpan kommer inte 

att gå). 

iv. Snabbfötterna:  

Ingen avdelningsrapport lämnad. Agga pratar med Jesper.  

v. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: De nya gnagarledarna har alla varit ute på kårens planeringshelg 

och planerat inför terminen. Vi hade ett hejdå-möte med de gamla Gnagare som går upp 

till SKM och besökte även våra nya Gnagare på Waingungas möte. I måndags hölls det 

första mötet för alla nya scouter med 30 scouter och sex ledare, jättekul! 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi fortsätter med möten för att komma in i patrullerna 

och våra rutiner. Ytterligare ett par scouter förväntas dyka upp, och några kanske 

droppar av. Vi har möten med fokus på hösten, orientering och även några roliga tema-

möten. Vi planerar att hålla ett föräldramöte med avstånd den 21 september, 

föräldrarna får närvara fysiskt, eller kontakta AL via telefon för ett mer distanserat 

samtal. 

Övrigt: Vi är väldigt många scouter, 35st registrerade och vi kan till och med bli ännu 

fler. Det är jättekul, men om vi fortsätter så under terminen så kommer fyra st patruller 

att vara för få. Vi har ledarresurser för att ha fem patruller, men vi har lagt hela 

terminen efter att vi har fyra st så det är inte optimalt att ändra nu. Vi får fortsätta att 

följa utvecklingen under hösten och eventuellt ändra vid behov. 

vi. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Skogsmännen har haft ett utsparksmöte där vi sa hejdå till våra 

scouter som skulle gå upp, vi hade samarbetes övningar och pliiiggis kom på besök. 

Några ledare och scouter besökte gnagarna för att hämta upp dom blivande 

skogsmännen och vi tävlade och pratade med dom. Vi har haft vårat insparks möte där 

patrullen och avdelningen fick lära känna varandra. senaste torsdagen hade vi möte i lill-

jansskogen där vi hade orienterings cykelhjul. 

Kommer hända fram till nästa KS: vi kommer fortsätta med möten som vanligt. Vi 

kommer hålla på med eldning, surrning, knopar och patrullerna kommer få ha sitt första 
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patrullmöte för terminen. Vi kommer även ha ett föräldramöte. Mot slutet av 

september kommer vi har vår invigningsövernattning med en hajk och mycket mera. 

Övrigt: De nya scouterna ligger inte med i närvarorapporteringen på gvb.nu/medlem. De 

nya scouterna har bra närvaro. 

vii. Rovfåglarna:  

Simon och sex scouter deltog på uppstartmötet. En ny scout deltog. Simon kommer att 

kontakta alla andraåringar från Snabbfötterna. Den riktiga starten blir denna vecka.  

Avdelningen ska snart iväg på invigningshajk till stockvindskydden. Man hoppas på att få 

med sig gamla ledare som hjälp. 

Det är kul att ha ett ledarteam och inte vara den enda ledaren! 

Ledarna hoppas gå äventyrskursen i vår. 

viii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: Utmanarna har planerat sin kommande termin under både 

planeringshelgen och första mötet. Andra mötet var planerat av ledarna och innehöll 

diverse experiment. 

Kommer hända fram till nästa KS: Föräldramöte (antingen utomhus eller över Zoom). 

Planering samt utförande av Invigningsövernattning kommer ha skett första helgen i 

oktober. Utmanarna kommer ha utfört en del av sina planerade möten. 

Peter pratar med Roxanne. 

ix. Betongen: 

Hänt sen senaste KS: Under planeringshelgen träffades vi alla och planerade lite inför 

terminen och diskuterade om vad vi ville göra för aktiviteter. Vi funderade på lite planer 

för att samla ihop pengar till laget, granförsäljning var något som funderades på.  

Kommer hända fram till nästa KS: Vi ska ha vårt första möte där vi ska sätta lite mera 

konkreta mål för terminen, bland annat så kommer vi att planera in en övernattning. 

Övrigt: Josef är vår nya medlem, är han inskriven som medlem i Betongen? 

 

b) KUL:  

Sedan verksamhetsårets start har kårutbildaren varit med på kårstämman och gett lite kort 

information om utbildning samt deltagit i planeringshelgen och pratat med utmanare och 

avdelningsteam om utbildning. Utöver det har samtliga ledare som är valda för terminen fått 

mail med information om utbildning och de som behöver gå Trygga möten har fått separat 

mail om det. 

Det är fem ledare och styrelsemedlemmar som nu behöver gå 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. 

Kåren står för hela avgiften. 

Leda scouting i korthet Vallentuna 

Denna kurs innehåller samma teoridelar som den längre Leda scouting, men mindre 

diskussioner och övningar. 

11 oktober / Sista anmälningsdag: 30 september / 

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

Leda scouting i korthet Södermalm 

Denna kurs innehåller samma teoridelar som den längre Leda scouting, men mindre 

diskussioner och övningar. 

10 oktober / Sista anmälningsdag: 1 oktober 

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

hosten-2020/ 

Leda scouting i korthet Kärrtorp 

Denna kurs innehåller samma teoridelar som den längre Leda scouting, men mindre 

diskussioner och övningar. 

11 oktober / Sista anmälningsdag: 1 oktober 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-korthet-karrtorp-2020/ 

Ditt personliga ledarskap 

Den här kursen är för dig som vill utveckla ditt scoutledarskap och lära dig arbeta med 

personliga utvecklingsmål. Kursen arbetar mycket med diskussion och reflektion kring frågor 

som: Vem är jag? Vem är jag i en patrull? Vem vill jag vara? och Hur hjälper jag andra framåt? 

Under tiden mellan de två kurshelgerna deltar du i peer-samtal med utgångspunkt i det som 

är viktigt i din utveckling som ledare. 

DPL Stockholm 

6-8 november 2020 / 29-31 januari 2021 / Spånga / Sista anmälningsdag 9 oktober 2020 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/ditt-personliga-ledarskap-2020-2021/ 

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 
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c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Inget särskilt. 

ii. Rehnsgatan: Det grundläggande flyter på. 

iii. Material: Det finns tält finns i lokalen på Rehnsgatan som behöver omhändertas 

Robin har gjort en inventering av materialet. Han upplever att standarden kanske har 

sänkts. Surrningsstängerna blir kanske klara om tre helger.  

d) Pettersberg:  

Det är högt tryck på uthyrningen.  

Wifi är omgjord igen, nu fungerar det bättre och man blir inte utloggad då telefonen eller 

datorn går in i sparläge. Inloggningssidan ser inte snygg ut och hjälp önskas med att designa 

denna.  

e) Ekonomi: Det flyter på bra. Medlemsregistreringen ska flyttas om snart (vilken avdelning 

scouterna tillhör). Kom ihåg att nya medlemmar ska betala en 100-lapp och anmäla sig till att 

bli medlem på www.gvb.nu/bliscout. 

17. Övriga ärenden 

a) Simon – E-kurs: Vill vi i kåren ha en E-kurs förening? Simon tar upp det på nästa KS då det 

finns både för och nackdelar med förslaget. En risk är att kåren förlorar namnet E-kurs. KS ska 

få se förslaget på stadgar som har gjorts.  

b) Sofia – Mailen som skickats och tonen använts i dem. Moberg ska prata med berörda. 

18. Infobladet 

Lokalen Rehnsgatan, status. Tomtekursen öppen för anmälan. Maila gärna AL ar (om det är 

något som ska förankras). GVBs höstdag - Alban skriver. Ny avdelning – Simon skriver. 

Distriktsstämma, söker delegater och suppleanter. Nya ledare i kåren, kul! Månadens 

avdelning, utmanarna.  

19. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Peter Gustafsson 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Terminsprogram HT20 
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Bilaga 2 – Äventyrarnas lägerberättelse Brittmäss 2020 
 

Verksamhetsberättelse Äventyrarlägret  

Brittmäss 2020 
 

 

 

Scouter från olika patruller umgås under kvällsfikat vid en utav patrullernas matbord. 

Brittmäss var ett läger med väl fungerande patruller med god stämning. 
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Detta år från den 20 till den 31 augusti åkte äventyraravdelningarna Rovfåglarna och 

Skogsmännen på ett eget läger utan några andra avdelningar från kåren. Platsen för lägret var 

Brittmässängarna bredvid Gilwellstugan. Under vårterminen bröt det ut en pandemi (COVID-

19, även kallad Corona) vilket gjorde att vi var tvungna att försöka minska smittspridningen 

på lägret. Detta gjordes bland annat genom att varje patrull fick två tält att sova i istället för 

ett, samt att vi alla var noggrannare med handhygienen och undvek allt för närgångna 

aktiviteter.  

 

Totalt var det 17 äventyrare, varav 3 från Rovfåglarna och 14 från Skogsmännen, dessa blev 

fördelade på tre patruller. Lägret hade fem ledare ute hela tiden, och några fler var inbokade 

men fick förhinder av olika anledningar.  
 

 

Lägrets program var rätt så klassiskt för 

äventyrargrenen i kåren, med bygge av 

patrullbyar, hajk, lekar, tävlingar, 

femkamp i par och slutligen rivning. 

Lägrets tema var att alla scouterna precis 

hade blivit ninjor och skulle utföra olika 

uppdrag och träna sig för att bli ännu 

bättre, det hela slutade i en mordgåta som 

skulle lösas. Våra patruller var oerhört 

väl fungerande vilket gjorde att lägret flöt 

på bra. Vi hade hyrt en abonnerad buss 

för att undvika att åka kollektivt pga. 

Corona vilket gjorde att scouterna 

anlände betydligt tidigare än på andra 

läger. Detta gjorde att oerhört mycket av 

patrullbyarna hann bli klara redan dag ett 

på lägret. Ledarna hade åkt ut på förläger 

två dagar innan scouterna kom och byggt 

upp ledarbyn och uppställningsplatsen 

med mera.  

 

Scouterna är här alla vid uppställningsplatsen redan innan klockan har slaget för 

uppställning och förbereder flagghissningen. 

 

Hajken blev E-kursens dagshajk med en förlängning ner till Helgesta kyrka och vi 

övernattnattade vid Vinterhajksplatserna för att sedan gå till Gilwell och byta till kanoter och 

paddla upp till Sparreholm där vi kom till ån som går mot Malmköping, men den var för 

ogenomkomlig pga att det låg träd över ån. Vi valde därför att övernatta på en ö sydost om 

Sparreholm som heter Stora Svinö. Där fanns det gott om plats för patrullerna och ledarna att 

övernatta, så länge vi inte sov allt för utspritt. 
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Då det endast var ett äventyrarscoutläger blev det ingen broaktivitet med upptäckarna under 

lägret. Ledare från Rovfåglarna och Skogsmännen hade dock besökt upptäckarnas läger 

tidigare under sommaren för att ha en broaktivitet där och då. En utmanarscout besökte vårt 

läger för att prata om hur utmanartiden kan vara, vilket vi ledare är tacksamma för. Något som 

skiljde sig åt från andra läger där vi brukar samköra med upptäckargrenen var just att vi ledare 

upplevde att allt gick snabbare och smidigare då vi 

var färre personer som behövde synka olika frågor. 

Så som förlägret, kvällsmöten (vi ledare kunde 

faktiskt gå och lägga oss i en rimlig tid, då vi var 

klara vid 23:00) och vid rivningen. I vanliga fall 

brukar äventyrargrenen vilja riva allt dag 11 medan 

upptäckargrenen fortfarande är fullt uppe med sitt 

program då och vill riva allt sista dagen. Här brukar 

det bli en krock. Vi kunde riva allt i ledarbyn dag 11 

och fick en känsla av att vi skulle kunna vara klara 

med all rivning denna dag. Det visade sig som det 

alltid gör att det fanns massor av mer saker att ta 

hand om (som inte var i ledarbyn), men vi lyckades 

skicka iväg materialtransporten med allt material till 

Pettersberg och lägerförråden  en timme eller två 

innan scouterna åkte hem. 

 

PL i Uttern med deras blivande spis 

med beredningsbord och 

förvaringsutrymmen samt sopsorterings 

station på olika våningar. 

 

På lägrets andra lägerbål kom det rekord många besökare, hela tio stycken dök upp. Både från 

vår egen kår men också från andra kårer (Örnsbergs Scoutkår och Adolf Fredriks Scoutkår). 

Ledarna från Adolf Fredriks Scoutkår ville titta till ängarna och få lite inspiration ifrån vårt 

läger då dom skulle ha läger där veckan efter oss. 

 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla patrulledare och vice patrulledare på lägret som 

arbetade på oerhört mycket med att få sina patruller att fungera. Vi hade en hel del intressanta 

samtal på Blåstunderna och PL:arna visade verkligen vad ni gick för ni det blev dags att dela 

in femkampsparen då ni såg till så att ingen hamnade utanför. Jag vill också tacka lägrets 

ledare som levererade ett riktigt bra program och alltid med ett gott humör. Ett extra stort tack 

till Robin Engström som var lägerintendent.  

 

 

 

 

Med scouthälsning 

Simon Ström 

Lägerchef 
 

 

 

 
 


