
 
 
 
 
 

PROTOKOLL KS 

Datum: 2018-11-04 Justerat: 2018-11-10 

 Sid 1/13 
 

 

Kårstyrelsens sammanträde nr 458 
Mötesdatum: 2018-10-07 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Oskar Knaust, Mikael Johansson, Agnieszka Wrzalik, Peter 

Gustafsson, Simon Ström, Robin Engström, Alban Kjellgren Axlund, Elsa Jackson-Ward, Konstantin 

Josefsson, Vanesa Gracia Sanchez, Erik Frykholm, Kjell ”Limpan” Lindberg, Lars-Olof ”Pliiiggis” 

Sandberg, Leonard Macchi, Sofia Lindberg, Beatrice Hoffman samt Viktor Insulander.  

 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Alban Kjellgren Axlund 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/Konstantin, 16b/Simon, 16c/Pliiiggis 

samt 16d/Pliiiggis 

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS454 – ej färdigt 

KS456 – lägges till handlingarna. 

KS457 – lägges till handlingarna. 

6. Kompletterande val och förändringar 

Inga kompletterande val gjordes. 

7. Distriktsstämma 

Kåren har 7 delegater och lika många suppleanter till distriktsstämman. Limpan har anmält 

intresse att vara delegat. Pliiiggis och Fredrik Jonsson kommer att delta på DST men inte som 

våra delegater.  

KS beslutade att välja Limpan och Alban Kjellgren Axlund som kårens delegater till 

distriktsstämman. 

8. Scouternas stämma – val av ombud och suppleanter 

Kåren har tre ombud. Simon Ström, Sofia Lindberg och Harald Tydén har anmält intresse att 

vara kårens ombud. Patrik Anelli och Viktor Insulander kan tänka sig vara suppleanter. 
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KS beslutade att välja Simon Ström, Sofia Lindberg samt Harald Tydén som kårens ombud 

till Scouternas stämma. KS beslutade att välja Patrik Anelli och Viktor Insulander till 

suppleanter för kårens ombud till Scouternas stämma.  

9. Förslag till policydokument om kårstyrelsens arbete verksamhetsåret 18/19 – bilaga 1 

Micke föredrar en sammanfattning av arbetet som gjordes på workshoparna före förra KS.  

Peter ankom mötet. 

Diskussion fördes om policydokumentet. Tanken med dokumentet är god och man kan jobba 

vidare på dokumentet. Raden ”(inklusive avdelningsrapporter)” ströks. 

KS beslutade att anta förslaget som en policy gällande kårstyrelsens arbete 

verksamhetsåret 18/19. 

10. Förslag till policy för gvb.nu och www.facebook.com/gvb.nu – bilaga 2  

Peter föredrog bakgrunden till arbetet kring gvb.nu. Diskussion fördes om policydokumentet. 

Det noterades att rollen som ”Ansvarig utgivare” saknas. Information om att kårordförande 

har suveränitet på allt som publiceras skall finnas i dokumentet.   

KS beslutade att anta policyn för gvb.nu och www.facebook.com/gvb.nu i sin helhet.  

KS beslutade att dokumentet träder ikraft omgående.  

KS beslutade att valberedningen tillsammans med nuvarande webmastergrupp besätter 

rollerna men att dessa besätts på nästa KS.  

Val av Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg som informatör med sluten omröstning.  

KS beslutade att välja Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg till informatör.  

Robin Engström avsäger sig alla sina poster i kåren med omedelbar verkan.   

Robin avviker från mötet. 

Simon, Viktor samt Sofia avviker från mötet. 

11. Scouternas Natt 

Det var mycket bra uppslutning från kåren på tävlingen, nästan fyrtio personer var på plats. 

Kåren hade två baskontroller och de var mycket uppskattade. 

TOIS har frågat Patrik om vi kan vara tävlingsledning till nästa år. Vårt svar är att vi inte 

önskar vara tävlingsledning men att vi kan vara baskontrollanter. 

Alban ställer gärna upp som baskontrollant igen men inte som tävlingsledning. 

12. Scouternas Höstdag 

Vi vann KM i livlina! Det blev 11e året i rad som vi har vunnit tävlingen! Hamburgargrillningen 

gick mycket bra och kåren hjälpte även till på orienteringen. Det var ungefär 110 deltagande 

scouter och föräldrar från kåren. 

13. AU informerar 

Workshop: Sammanfattning från workshoparna - bilaga 3. 

Bengt Fogelbergs minnesfond: Bengt ”Fogel” Fogelberg har gått bort och under 

minnesceremonin beslutades det att skapa en minnesfond till hans minne. Hittills har 2600 kr 

inkommit.  
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Lyrans julmarknad – vi har fått förfrågan från Lyrans konditori i Bredäng om vi önskar vara 

med på en julmarknad de kommer att organisera under två helger. Vi har frågat dem vad det 

är för sorts julmarknad och vad de tänker sig att vi ställer upp med men inte fått svar än. 

Lokalfogdarnas infolista – tack till lokalfogdarna för en mycket bra översikt över vad som är 

gjort i lokalen och vad som ska göras framöver. 

14. Läger 2018 

a) Spårarscouter – verksamhet och ekonomi 

Resultatet är klart. Skriftlig redovisning inkommer snart. 

b) Upptäckarscouter – verksamhet 

Intet nytt. 

c) Äventyrarscouter – verksamhet  

Intet nytt. 

d) Upptäckar- och äventyrarscouter – ekonomi 

Inte klart än.  

e) Utmanarscouter – verksamhet – bilaga 4 

Utmanarna redovisade sin verksamhetsberättelse för sitt sommarläger. Berättelsen lägges till 

handlingarna. 

15. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Invigt scouter, tränat livlina och orientering, haft föräldramöte och 

vanliga möten. Stor avdelning, går inte att leka alla samtidigt i salen. Delat in i patruller. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatta möten. Intressemärken. 

ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har vi haft ordinarie möten varje tisdag. Vi fick 

ner ca 26 stycken scouter under första och andra mötet, varav vi har kvar ca 24 st av 

dem, vilket är procentuellt sett bra. Vi skulle hoppats på att något fler kommit ner, men 

vi hoppas på att något fler droppar in under terminen. Några av de många saker vi gjort 

är söljtillverkning, utrymningsövning, livlinekastning, tändstickständning och olika 

stafetter. 

Scouterna har varit mycket positiva till verksamheten och det ger mycket att vara så 

pass många ledare som vi är idag (sju stycken). Vi har fått en mycket god föräldrakontakt 

genom våra veckobrev och på föräldramötet där 19 scouters föräldrar var med (varav 

övriga fem var föräldrar till scouter som vi tidigare haft). 

Under helgen innan KS var vi med under Scouternas höstdag, vilket var roligt både för 

scouterna och medföljande föräldrar. Totalt hade vi 20 scouter, tre ledare och sju 

föräldrar med oss, vilket är procentuellt väldigt bra. Josef ställde även upp och bidrog till 

sekretariatet. 
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Kommer hända fram till nästa KS: Fram till nästa KS kommer vi att bestämma 

patrullernas sammansättning, och arbeta med sammanhållningen inom avdelningen. Vi 

kommer också att ha disco för alla Waingungascouter på Rehnsgatan under höstlovet. 

Övrigt: Vi har pratat om möjligheten att lösa problemet med materiellåningen 

avdelningar sinsemellan i lokalen i stan, se mail till avdelningsledarna i stan. 

iii. Snabbfötterna:  

Hänt sen senaste KS: Haft möten, genomfört en övernattning med ett fåtal scouter samt 

deltagit på Scouternas Höstdag. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsätta att ha möten i vanlig ordning. Rekrytera fler 

scouter. 

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senast har Gnagarna haft sin invigningsövernattning där alla 

nya scouter fick göra sölja och bli invigda. Utöver invigningen har alla förstaåringar fått 

tillfälle att ta knivbevis och alla andraåringar har fått tillfälle att ta yx- och sågbevis.  

Vi har även haft lite roliga möten, som t.ex. demokratimöte, orienteringsmöte med 

Pliiiggis och föräldramöte.  

Kommer hända fram till nästa KS: Fram till nästa KS kommer vi ha tre möten, ett 

återvinningsmöte, ett kompismöte och ett halloweenmöte. 

v. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har vi satt igång verksamheten med regelbundna 

möten på torsdagar. Vi började med ett första "klassiskt" skogsmansmöte där vi 

berättade om hur vi genomför våra möten, varför vi har de rutiner och traditioner vi har 

samt gick igenom de nya patrullerna och deras PL:ar. Under följande möten har vi tränat 

på knopar, surrning, eldning och orientering. Allt detta ledde fram till en mycket lyckad 

Scouternas Natt där avdelningen deltog med glatt humör, trots smärre missförstånd 

med kontrollanter och kontrollantpoäng. Det var AL Lärka som tävlade med 

Rådspatrullen. Vi har haft bra närvaro hos scouterna så på hela taget har det varit en 

lyckad månad. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi har i ledarteamet haft ett nytt planeringsmöte där 

vi har planerat terminens fortsättning. Vi är taggade på att fortsätta med fler roliga och 

nyttiga möten. Bland annat ska vi ha ett "mystiskt möte" med tema spioneri. Det tror vi 

scouterna kommer uppskatta mycket. Vi ska även nästa helg ha vår 

invigningsövernattning, och hittills har vi 16 scouter anmälda vilket vi är nöjda med. 

Simon, Viktor och Sofia återkommer till mötet. 

vi. Rovfåglarna:  

Avdelningen har haft möten med varierande mängd personer och i snitt har sju till tio 

scouter deltagit per möte. Avdelningen har två patruller, Duvhöken och Havsörnen.  

Sedan senaste KS har det varit Harry Potter tema på tre möten då scouterna bland annat 

har fått tillverka sina egna trollstavar.  

Två scouter från avdelningen deltog på Scouternas Höstdag. Två scouter är anmälda till 

övernattningen till helgen.  
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Roxanne har deltagit som extra ledare på avdelningen. 

vii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: Vi var många som jobbade på Stockholm Halvmaraton, vi tackar för 

all hjälp. Vi tränade med Älgen inför Scouternas natt på söndagen. Vi deltog på 

Scouternas natt med två lag och ena laget kom på tredje plats. 

Vi har också haft ordinarie möten, bland annat träning med GVB Allstars. 

Kommer hända fram till nästa KS: 19-21 oktober åker vi på invigningsövernattning på 

Petters. Vi kommer att ha ett möte med Svartfötterna från Södermalms scoutkår. 

Under höstlovet kommer vi ha Halloween-party i lokalen i Bredäng. 

Övrigt: En ny medlem kom och testade men valde att inte fortsätta 

viii. Betongen: 

Hänt sen senaste KS: Vi har haft tre träningsmöten inför Scouternas natt. Vi var med och 

tävlade på Scouternas natt och kom på fjärde plats. 

Vi hade ett planeringsmöte den 7 september för att planera vår övernattning 2 – 4 

november.  

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer ha två möten, träningsmöten m.m. Vi 

kommer även ha en övernattning 2 – 4 november som är planerad att vara på Torpet.  

Övrigt: Inget att tillägga 

b) KUL: 

Sedan förra KS har fyra ledare gått Trygga Möten och påminnelse har gått ut till alla som inte 

genomfört Trygga möten senast 1 oktober samt till deras avdelningsledare. 

Närmsta tiden går det att anmäla sig till kurserna Leda scouting och Treklöver Gilwell samt till 

kurshelgen Växtkraft där det bl.a. går att delta i Leda scouting. Läs mer nedan. 

Nu är det sju ledare och styrelsemedlemmar som 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  

Det är möjligt att delta i utvärdering av Trygga mötens webkurs genom att svara på tre frågor 

i följande formulär: https://sv.surveymonkey.com/r/PYPZQD8 

Kommande kursomgångar: 

Växtkraft 

Detta är en helg i Södertörn som samlar kortare utbildningar och kurspass inom olika 

områden, t.ex. Leda scouting, Äventyr och Pionjärsbygge. 

16-18 november / Sista anmälningsdag: 25 oktober 

Info om Växtkraft: http://sodertorn.scout.se/files/2018/10/Vaextkraftkatalog-2018-pdf-

ny.pdf 

Anmälan till kurspass: 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#vf_annan,vf_stockholm 

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

Kåren står för hela avgiften. 

Leda scouting Danderyd  

27 okt kl. 9-17 / Sista anmälningsdag 20 oktober 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/danderyd-i-oktober/ 

Treklöver Gilwell  

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 och genomfört t.ex. 

Leda avdelning tidigare. 

TG Från kust till kust 

1-3 februari Gilwell / 30 maj - 2 juni Lysestrand / 13-15 september Vindalsö 

Sista ansökningsdag 30 november 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/tg-fran-kust-till-kust-2/ 

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 material:  

i. Bredäng: Filter har bytts filter fläktanläggningen. Knapparna till att tända lamporna i 

salen har varit trasiga ett tag men nu är det åtgärdat.  

ii. Rehnsgatan: Lokalfogdarna kommer att hålla en övernattning inför nästa KS för att 

åtgärda ett antal punkter på lokalfogdelistan. Det pågår även ett arbete med att ta fram 

ett sigill för lokalfogdarna.  

Vanesa: önskar att det finns en projektor i lokalen.  

Simon: stort tack till alla som deltog på festen och hjälpte till och städade lokalen 

efteråt. 

iii. Material: Materialförvaltaren har avgått, upp till valberedningen och AU att hitta en 

lösning. 

d) Pettersberg:  

Gällande avloppet: Vi kommer att drabbas av böter om vi inte åtgärdar problemet. Limpan 

har kollat marknaden på vad som finns och som kräver minst åtgärder. Hans förslag på 

lösning kommer preliminärt att kosta runt 300 000 kr och då är allt installerat, kontrollerat 

och klart. Därefter kommer det att kosta 5 000 kr var sjunde år att renovera. Pengarna 

behöver budgeteras under verksamhetsåret 2019/2020. 

Troligtvis behöver även rör under huset bytas då vi förmodligen har ett knäckt rör under rust 

just nu.  
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Tyvärr går det inte att söka pengar för att finansiera detta arbete. Limpan håller oss 

uppdaterade. 

Gällande fogdetaket: En firma kommer i november och byter taket.  

Förslag: Ett förslag om att bygga en trappa, ”Fogels trappa”, upp till fogdetorpet till minne av 

Fogel med pengarna i minnesfonden. 

KS beslutade att bygga en trappa till fogdetorpet i Fogels minne med pengarna från 

minnesfonden.  

Allmän påminnelse: Kom ihåg att städa ordentligt efter era aktiviteter på Petters!  

Övrigt: Pettersberg har ingen gårdsfogde just nu då Robin har avgått från sin post och 

Alexander Olsson inte anser att han är gårdsfogde. AU arbetar med frågan. 

e) Ekonomi:  

Det finns inga överraskningar inom ekonomin. 

Kåren har nu fått bidrag från GV församling men det är inte helt säkert vilken period detta 

avser. Ett tackbrev till kyrkorådet ska skrivas. 

Kommunala- och statsbidrag kommer i början på nästa år. Den ekonomiska redovisningen för 

spårarscouternas läger är klart.  

Kåren har 258 000 kr sparat som är placerade i en indexfond hos Avanza. Denna placering 

fylls på med 25 000kr varje kvartal såvida ett antal premisser är uppfyllda.  

Fråga - Hur redovisas Avanza? Det finns en fotnot i årsredovisningen.  

f) Rekrytering: Ingen rekrytering behöver genomföras i Vasastan. Efter höstlovet ska 

Snabbfötterna rekrytera i skolor. Gnagarna ska ha kompismöte om två möten.  

Stort tack till alla som har varit ute och delat ut lappar som en del i rekryteringen.  

g) Jubileum 2019: Firandet påbörjas i årsskiftet och går över två verksamhetsår. Vad ska 

genomföras under jubileumsåret? Kårläger? Kårövernattning? Kårmärke? Det finns 20 000 kr 

i jubileumsfonden. Det bör sättas ihop en jubileumsgrupp/projektgrupp för detta. Alban är 

intresserad av att vara del av den samt att vara sammankallande.  

KS valde Alban Kjellgren Axlund till sammankallande i jubileumsgruppen. 

16. Övriga ärenden 

a) Konstantin – kan man höja milersättningen till gårdsfogdarna? Ersättningen på 18,50 kr är 

skattefri. Man kan få ersättning upp till 26,50 kr men summan däremellan är skattepliktig. 

Frågan återremitteras till nästa möte då Peter undersöker administrationen som kan tänkas 

ändras och Konstantin tar fram ett förslag på summa för milersättning.   

b) Simon – Kårträff. Simon och Pliiiggis var på Stockholms kårträff. Cissi kommer att bli 

ekonomiansvarig och detta sker troligtvis efter nyår. Styrelsen har tagit vår kårs vision i kraft 

om att genomföra lobbying för bidrag. Idag behöver deltagarna närvara på 15 (mot tidigare 

10) tillfällen per år för att kåren ska få bidrag. Styrelsen önskar få en siffra per kår för hur 

mycket vi förlorar på förändringen gällande antalet träffar för att erhålla bidrag.  

Styrelsen hade en konsult som pratade om ett nytt planeringsverktyg ”IDKA” som scouterna 

skulle använda istället för Facebook, Dropbox osv. 
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Den 21 okt kommer det vara ett förmöte för alla ombud till Scouternas stämma med besök 

av scouternas styrelse. Simon önskar att kårerna i Stockholm pratar ihop och försöker vara 

ense i vissa frågor.  

Val av delegat till Distriksstämman: KS beslutade att välja Lars-Olof Sandberg som kårens 

delegat till Disktriksstämman. 

c) Pliiiggis I – Bengt Fogelbergs minnesfond och Fogels trappa: Ärendet hanterat tidigre under 

mötet.  

d) Pliiiggis II: Punkten utgår. 

17. Infobladet 

Jubileumsgruppen + länk. Scouternas höstdag (Peter). Scouternas Natt (Alban). Månadens 

avdelning (waingunga). Deadline i veckan.  

18. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Moberg Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Alban Kjellgren Axlund 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Förslag till policydokument om kårstyrelsens 
arbete verksamhetsåret 18/19 
 

Att vara medlem i kårstyrelsen (KS) innebär att du är en del av kårens strategiska organ. 

Kårstyrelsens syfte är att förvalta kårens löpande verksamhet mellan kårstämmorna (KST) 

samt lyfta blicken och planera långsiktigt för kårens framtid. 

Kårstyrelsen agerar som en stödfunktion till kårens övriga avdelningar, medlemmar och 

funktionärer. Kårstyrelsen är ett forum där erfarenheter kan delas och det finns möjlighet att 

få en inblick i kårens olika delar. Kårstyrelsen agerar även som ett skyddsnät för kårens 

ledare och funktionärer. 

Som ledamot i kårstyrelsen har du ett ansvar för kårens ekonomiska stabilitet samt att 

budget efterlevs. Du bär en del av det juridiska ansvaret för kåren samt agerar som en länk 

mellan kåren och externa parter inom- och utanför scoutrörelsen.  

Kårstyrelsen är skyldiga att hålla kårstyrelsemöten för diskussioner och beslut gällande kåren 

där samtliga medlemmar har närvarorätt. 

Ledamöter i Gustav Vasa-Bredängs kårstyrelse förväntas: 

– Verka för kårstyrelsens sammanhållning, sammanhållning i kåren samt lägga särskild 

vikt på välmående för kårens ledare, assistenter och övriga funktionärer. 

– Bidra med energi samt förmedla åsikter, perspektiv och erfarenheter. 

– Ta vara på kårstyrelsens erfarenheter, bolla idéer samt fråga efter hjälp vid behov. 

– Arbeta proaktivt med att skapa ett öppet och peppande klimat där olika åsikter är 

välkomna och uppskattade. 

– Verka för att engagera fler medlemmar i kåren att gå med i arbetsgrupper genom att 

vara en förebild och själv visa engagemang. 

– Ta vara på sin tid och om möjligt delegera operativa uppgifter och ansvar till 

arbetsgrupper. 

– Närvara vid kårstyrelsens sammanträden samt vara aktiv i alla delar av mötet, visa 

respekt när andra pratar och verka för effektivitet. 

– Vara väl förberedd inför kårstyrelsemöten, läst samtliga avdelningsrapporter, 

diskussions- och beslutsunderlag. 

– Förbereda tydligt underlag för punkter du vill ta upp på kårstyrelsemöten och se till 

att de finns kårstyrelsen tillhanda minst en (1) vecka innan kårstyrelsemötet. 
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Bilaga 2 – Förslag till policy för www.gvb.nu och 
https://www.facebook.com/gvb.nu/ 
 

Allmänt 

Kårens hemsida och sida på Facebook har till syfte att visa upp kåren för potentiella 

medlemmar, deras föräldrar och allmänheten rent generellt. Sidorna har också till syfte att 

sprida information till befintliga scouter, deras föräldrar och kårens ledare. Sidorna fungerar 

också som en samlingsplats för olika digitala tjänster för kårens ledare. 

Texter i allmänhet 

Utgångspunkten vid publicering av texter är att innehållet kommer att vara publikt och bör 

skrivas därefter. All skriftlig information som publiceras har kåren som avsändare, vilket 

innebär att kårstyrelsen ska kunna stå bakom det som publiceras. 

All text ska ha en välkomnande och positiv ton och vara skriven med utgångspunkt att 

läsaren kan vara vem som helst. Det gäller därför att hitta en medelväg mellan att vara 

alltför formell eller informell. Det bör också undvikas att skriva i jag-form och att vara alltför 

intern i sitt uttryck. Självklart ska ingen text kränka någon. Vid publicering av 

personinformation, särskilt med tanke på GDPR, bör detta göras med försiktighet. 

Författaren av en text ska självklart alltid ha gett sitt medgivande till publicering. Vid 

information om arrangemang av olika slag ska ansvarig för arrangemanget alltid ha gett sitt 

medgivande till publicering. 

Scouterna ger en hel del vägledning kring kommunikation, se 

http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/kommunicera-scouterna/ 

Bilder i allmänhet 

Utgångspunkten vid publicering av bilder av olika slag är att innehållet kommer att vara 

publikt och kommer alltid ha kåren som avsändare. Det innebär att kårstyrelsen ska kunna 

stå bakom de bilder som publiceras. Bilder ska ge ett positivt intryck och självklart inte 

kränka någon. Scouterna ger en hel del vägledning kring kommunikation med bilder, se 

http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/kommunicera-scouterna/scouternas-bilder/ 

Bildens fotograf/upphovsrättsinnehavaren behöver ha gett sitt medgivande. När det gäller 

bilder på individer som går att identifiera gäller tyst accept. Det innebär att de av kårens 

medlemmar som inte aktivt tackat nej till publicering kan medverka på bild men omedelbart 

dra tillbaka denna accept. Denna fråga är extra viktig dels med tanke på GDPR, dels med 

tanke på att majoriteten av våra medlemmar är barn. 

Rollfördelning 

Webmaster 

Ansvarar för att de bakomliggande tekniska systemen fungerar. Som utgångspunkt varken 

skapar eller publicerar webmaster-rollen något material, men kan på förfrågan bistå med 

detta. Skapar mallar och ramar för publicering av text och bilder, exempelvis formulär och 

html-mallar. 
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Informatör 

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. 

Avdelningsledare 

Ansvarar för avdelningens egen sida och avgör vilken information som ska finnas där. Kan ta 

hjälp av medlemsregistrerare, informatör eller webmaster. Ska använda sig av de mallar och 

ramar som är definierade. 

Kårsekreterare 

Ansvarar för terminsprogram och kårstyrelsens egen sida och avgör vilken information som 

ska finnas där. Ska använda sig av de mallar och ramar som är definierade. 

Medlemsregistrerare 

Ansvarar för medlemsregistret som utgör bas för närvarohanteringen och KS-rapporten och 

som automatiskt skapar listor på www.gvb.nu över ledare och funktionärer på olika platser. 

Gårdsfogde 

Ansvarar för Pettersbergs egen sida och avgör vilken information som ska finnas där. Kan ta 

hjälp av informatör eller webmaster. Ska använda sig av de mallar och ramar som är 

definierade. 

Bildansvarig 

Ansvarar för urvalet av Dagens bild och publicering av dessa. Ansvarar för arkivsidan för 

bilder. Upprättar register över medverkande individer för att på ett betryggande sätt kunna 

plocka bort bilder vid önskemål samt se till att någon som tackat nej i förväg inte kommer 

med. Ska använda sig av de mallar och ramar som är definierade. 
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Bilaga 3 – Sammanfattning av workshop 20180902 
 

Följande punkter för utveckling togs fram i samband med en workshop på kårstyrelsemötet 

den 2 september 2018. 

 KS ska arbeta för att bibehålla regelbundna mötestider en gång per månad och 

variera mellan de olika scoutlokalerna. 

 KS ska se över den nuvarande mötesformen med syfte att effektivisera det formella 

delarna av kårstyrelsens arbete för att sedan lägga mer tid på utveckling av kåren. 

 KS ska upprätta en bättre introduktion för nya KS-ledamöter för att minska tröskeln 

och verka för att bibehålla en balanserad nivå på formalia för att inte driva iväg 

engagemang. 

 KS ska se över den nuvarande strukturen av kårstyrelsen samt antal ledamöter i syfte 

att skapa en effektivera styrelse. 

 KS ska verka för att fortsätta hämta idéer och inspiration från kårens verksamhet och 

främja bottenstyrning framför toppstyrning. 

 Avdelningar ska bjuda in kårstyrelsens arbetsutskott (AU) som består av 

kårordförande, vice kårordförande samt kårsekreterare till deras möten och 

verksamhet för att bygga broar och förståelse för utmaningarna i verksamheten. 
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Bilaga 3 – Lägerberättelse Kvart i Gustaf 2018 
 

Se separat bilaga 


