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Kårstyrelsens sammanträde nr 454 
Mötesdatum: 2018-06-03 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan  

Närvarande: Oskar Knaust, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Alban Kjellgren Axlund, Robin 

Engström, Valdemar Mansfeld, Simon Ström, Lärka Nordberg, Vanesa Gracia Sanchez, Malte Moberg, 

Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg samt Leonard Macchi  

 

1. KS öppnande 

Oskar Knaust 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 14a/Alban – hemsidans besöksstatistik, 

14b/Alban – datum för planeringshelg samt 14c/Simon – rekrytering. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll för KS448 och KS453 lägges till handlingarna. 

6. Kompletterande val och förändringar 

Inga kompletterande val gjordes. 

7. Sommaravslutning 

Det var en ny och mycket ceremoniell plats att genomföra avslutningen på. Vädret var 

fantastiskt och bilderna som togs var mycket fina.  

Det finns dock utrymme för förbättringar. Ledarna måste komma i tid och AU behöver 

strukturera upp avslutningen bättre. Det kan man göra genom att informera, engagera och 

delegera till ledarna tidigare vad som ska göras.  

Det var få scouter från avdelningarna i stan som åkte ut till Bredäng. Efter avslutningen 

genomfördes ett mycket trevligt samkväm hos Simon. 

8. Förslag till verksamhetsplan 2018/2019 

Det hölls ett möte idag då det arbetades med ett förslag till verksamhetsplanen men det 

finns inget färdigt förslag än. Oskar arbetar vidare med förslaget som även ska jämkas med 

det arbete Serhat genomförde på ett KS under året. Förslaget återremitteras till nästa KS. 
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9. Förslag till budget 2018/2019 

Det finns inget förslag till budget än och arbetet fortsätter till nästa KS (inför KST).  

Det noteras att det är flera ledare som ska gå ALUNIT i sommar. Detta kommer att påverka 

ekonomin då vi inte längre får bidrag från kommunen för detta evenemang.  

Serhat ska kontakta Gustav Vasa församling gällande vår ansökan om bidrag från dem. 

10. AU informerar 

Vi kommer att ha ett KS under sommaren inför KST. 

Verksamhetsberättelsen skall skickas in till sekreteraren senast 24/6.  

11. Läger 2017 

a) Upptäckar – och äventyrarscouter – verksamhet – Bilaga 1 

Berättelsen läggs till handlingarna. 

12. Läger 2018 

a) Spårarscouter 

KS beslutade att välja Peter Gustafsson som lägerchef för lägret.  

Alban kommer att vara förlägerchef.  

b) Upptäckar – och äventyrarläger 

KS beslutade att välja Robin Engström som grenlägerchef för upptäckarlägret.  

Upptäckarna har haft planeringsmöte. Äventyrarna bestämt datum för lägerplanering. 

En budget för lägret presenteras för KS – Bilaga 2. 

KS beslutade att godkänna budgeten för upptäckar – och äventyrarlägret.  

c) Utmanarscouter 

Laget kommer att vandra i norra Spanien med tre övernattningar. Man kommer även att 

övernatta i Vanesas sommarstuga samt två nätter i Barcelona. Flygen är bokade och en 

orientering runt Barcelona förbereds.  

11 scouter och två ledare kommer att delta. Det är endast två scouter som inte kommer att 

delta i arrangemanget. 

13. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Avdelningen har avslutat terminen och det har varit en bra sista del på terminen. 

Avdelningen deltog på avslutningen med ganska många scouter. Det är även många 

scouter som ska med på lägret. Fem scouter går upp till Snabbfötterna till nästa termin.  

ii. Waingunga:  

Avdelningen har avslutat terminen. Närvaron har legat på en hög nivå men tyvärr har 

antalet deltagande scouter varit låg. Sista delen av terminen har varit lugnare för 

ledarna. Två av ledarna på avdelningen har inte deltagit aktivt på avdelningen. Under 
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terminen har ledarna även haft två mentorer som har stöttat ledarna. Cirka sju scouter 

(det vill säga halva avdelningen) deltog på avslutningen. 

iii. Snabbfötterna:  

På sista mötena har det varit lite färre scouter än vanligt. Vissa scouter har varit med på 

delar av mötet men avvikit när det har blivit tråkigt. En scout har slutat.  

Ledarna har styrt om till utemöten när det varit fint väder. Ledarna ska försöka 

ytterligare en gång att öka intresset för lägret, man hoppas på att fler väljer att delta. 

Imorgon hålls ett sista möte för terminen och då kommer det troligtvis att bakas. 

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har vi haft en andraårshajk och terminsavslut. Vi 

har även orienterat med iii, reflekterat som grupp över det bästa och sämsta med 

terminen och tagit emot anmälan till sommarlägret.  

Kommer hända fram till nästa KS: Sommarläger med Harry Potter-tema tillsammans 

med Snabbfötterna.  

Övrigt: 20 scouter finns på avdelningen, av dessa är 10 andraåringar. Under 

andraårshajken deltog åtta scouter och tre ledare. Scouterna vandrade drygt nio 

kilometer. Hajken fick fler scouter att intressera sig för äventyrarscouting och 

sommarlägret. En ny scout har börjat. Nio scouter deltog på avslutningen.  

v. Skogsmännen:  

Det går bra på avdelningen men Vandrarnas Hajk har inte genomförts i år.  

13 scouter deltog på cykelhajken som genomfördes runt Kärringboda. En av scouterna 

kunde inte cykla. 10 scouter deltog på avslutningen.  

Efter Scouternas Dag har närvaron på ledarna varit mycket dålig. Till nästa termin 

kommer ledarteamet att förändras då flera ledare byter avdelning eller tar paus. 

vi. Kvart i Gustaf: 

Laget har 13 scouter och förra veckan genomfördes en picknick då man bjöd in tredjeårs 

äventyrar scouter (fyra äventyrarscouter deltog). Sommaräventyret förbereds. Alla 

scouter deltog på sommaravslutningen samt Stockholm Marathon.  

Fem av utmanarna kommer troligtvis att vara assistenter nästa år.  

b) KUL: 

Sedan förra KS har en ledare har gått Trygga Möten och två har gått Leda scouting.  

Nu är det 10 av kårens ledare som inte har gått Trygga möten. Hjälp varandra genom att gå 

kursen samtidigt och peppa varandra. Påminn era ledarkollegor och genomför kursen på 

datorn, mobilen eller surfplattan. Kursen finns på scouterna.luvit.se  

Inför sommarens läger är det bra att tänka på att alla ledare och föräldrar som ska följa med 

ska ha gått Trygga möten inom de senaste tre åren. Hör av dig om du är osäker på om du 

eller dina ledarkamrater gått kursen. 

För de som redan nu börjat tänka och planera inför hösten finns det information om två 

kurser som startar i september. En omgång av Leda scouting, bra som första kurs efter att en 

blivit ledare på avdelning eller som uppfräschning om det var länge sen förra kursen, och en 
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omgång Leda avdelning som är bra för de som vill ta mer ansvar för avdelningsarbetet. Det 

går att anmäla sig redan nu! Sprid informationen i era team, och valberedningen får gärna 

sprida till de som vill vara ledare nästa år. 

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 Danderyd 

13 sept kl. 18-21 / 15 sept kl. 9-17 / Sista anmälningsdag 10 sept / 

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

Leda avdelning  

En kurs för dig som tar eller vill ta ansvar för avdelningens arbete på lite längre sikt. Som 

avdelningsledare eller som stöd till avdelningsledare. Kursen fokuserar på den långsiktiga 

planeringen och hur du tar hand om och stöttar ett ledarteam. Du lär dig också hur du kan 

anpassa verksamheten så att den passar barn med olika förutsättningar. Kursen består av 

minst två delar med peer learning emellan, då du får utveckla något i verksamheten och ha 

regelbunden avstämning med en annan kursdeltagare.  

Leda avdelning Tredelad 

5-7 okt Skatboet / 15-17 feb Gilwell / 17-19 maj Vindalsö / Sista anmälningsdag 30 september 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/tredelad-pa-anrika-skatboet-gilwell-

och-vindalso-2018-2019/ 

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: Finns inget särskilt att ta upp. Dock är det stökigt i ledarrummet och de 

ansvariga för detta stök behöver städa bort sina saker. 

ii. Rehnsgatan: Operation Rehnsgatan har genomförts. Det finns skräp som ska köras bort 

av Konstantin. Det finns även en kostym och en låda med arkivsaker, vems är de? Simon 

flyttar dem. 

Igår var det barnkalas i lokalen. Dessa händelser finns i lokalens bokningskalender men 

det kan vara bra av Peter att skicka ett mail inför dem.  

Kom ihåg att TÄNDA nödbelysningen då ni har släckt den. 

Gällande städning – Skogsmännen önskar ett tydligt städschema.  
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Gällande tvätt – det vore bra om det fanns fräscha handdukar.  

Alban o Konstantin är båda intresserade att vara kvar som lokalfogdar nästa år  

iii. Material: Nya surrningsstänger – projektet pågår. 

d) Pettersberg: Det rullar på men det var ett tag sedan Robin var på Petters. Konstantin har varit 

på Petters ett flertal gånger på senare tid. 

Frysen från boden är flyttad till aprummet och boden är numera låst. Nyckeln till boden finns 

i kodlåsskåpet. Behöver man komma in i boden måste man ringa Robin. På grund av frysen 

finns det numera en säng mindre i aprummet.  

Det finns ett förslag om fixardagar och ”sommarhäng” på Pettersberg. Vecka 28 är på 

tapeten och en inbjudan/evenemang läggs upp på Facebook. 

e) Ekonomi: Inget att rapportera, bokslut ska göras. Alla har rapporterat närvaro! 

Det är några, tre ledare och fyra scouter, som inte betalat terminsavgiften. 

Om ni får mail från Sensus – spara dem! Peter kommer att kontakta er om vidare hantering. 

Vi har 12 scouter på väntelista, en född 2008, en född 2009 och tio födda 2010. 

f) Valberedning: Arbetet rullar på och går in i fas två. Just nu förs en dialog med kåren och 

valberedningen försöker arbeta transparant så att allt syns. Det kan komma att bli en eller två 

nya avdelningar i höst. Just nu ser det ut som att de flesta ledarna stannar på sina 

avdelningar.  

Om ni själva vill ragga nya ledare går det jättebra men informera valberedningen om detta! 

Valberedningen består av Simon Ström, Sofia Lindberg och Viktor Insulander. 

14. Övriga ärenden 

a) Alban – Hemsidans besöksstatistik 

Om cirka 7-8 månader kommer vår hemsida att ha laddats över 1 000 000 gånger om det 

fortsätter i samma takt som nu. Detta kanske ska uppmärksammas på något sätt? 

Just nu är det cirka 230 laddningar per dag. Ska vi ha en nedräkning på hemsidan? Utöka 

hemsidan? Göra ett event? 

b) Alban – Datum för planeringshelgen 

Planeringshelgen verkar ligga under helgen efter KST, dvs den 17-19 augusti. Då många 

ledare/assistenter fortfarande går i gymnasiet och sommarlovet därmed är igång så skulle 

det datumet kunna riskera att göra att närvaron inte blir optimal. Finns möjlighet att flytta 

det till helgen efter, 24-26 augusti, då skolan åter börjat? 

KS beslutade att inte flytta på planeringshelgen. Waingunga kommer troligtvis inte delta på 

planhelgen då det är sista helgen på sommarlovet. 

c) Simon – Rekrytering: Det har genomförts ganska lite rekrytering under året. Endast två skolor 

har besökts under året. Det har lämnats reklam i brevlådor i Bredäng. Man skulle kunna göra 

en rekrytering utomhus eller lämna information till vaktmästare på skolor. 

Scouterna centralt har konsulenter man kan boka och dessa bör bokas snarast om man är 

intresserad av deras hjälp. 
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Det är viktigt att det finns en balans mellan antalet scouter och ledarteamet. De nya, 

tilltänkta, ledarteamen behöver fundera på hur mycket rekrytering man vill ha. Kontakta 

Peter för mer information.  

d) Roverlag till höst – Detta låter intressant och formalia måste undersökas.  

15. Infobladet 

Inget infoblad skickas ut. Kommer ett i augusti efter KST.  

16. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Oskar Knaust Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Alban Kjellgren Axlund  
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Upptäckar- och äventyrarläger 2017 
 

Sommarläger 2017 Upptäckare & Äventyrare 

I år så hade vi ett eget läger på Vässarö, tanken var att vi skulle ha varit på Kärringboda men under 

våren så ändrade vi oss och beslutade att åka till Vässarö istället. Detta på grund av att erfarenheten 

hos ledarteamen inte var så hög som krävs för att köra läger på en av Skärgårdsstiftelsens 

anläggningar. 

När vi vra där ute så hölls två större läger, Sjörök och 60 degrees North. Sjörök var mer strukturerat 

läger. Vässarö var underbemannat under hela perioden, det var storläger i Skåne under perioden 

som kanske var en ledande faktor. 

Vi använde oss av Vässarös aktiviteter och hade en del eget program såsom tema och några lekar. 

Äventyrarscouterna sov även en natt i vindskydd. Upptäckarna hade en dagshajk på ön. 

Äventyrarna hade läger från 2017-07-24 till 2017-08-04 och hade 18 deltagande scouter. 

Upptäckarna hade läger från 2017-07-29 till 2017-08-04 med 12 deltagare. 
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Bilaga 2 – Upptäckar och äventyrarläger 2018 
 

Lägerbudget Issjö 2018     

  Antal Pris/enhet Totalt Totalt 

Intäkter     

Deltagaravgifter upsc 12    1 600 kr  19 200 kr  

Deltagaravgifter ävsc 18    2 400 kr  43 200 kr  

Ledaravgifter, upsc 7         75 kr  3 150 kr  

Ledaravgifter, ävsc 7         75 kr  6 300 kr  

Lägerbidrag 210         35 kr  7 350 kr  

Summa     79 200 kr  

      

Kostnader     

Mat upsc 84         65 kr  5 460 kr  

Mat ävsc 216         65 kr  14 040 kr  

Mat led upsc 49         65 kr  3 185 kr  

Mat led ävsc 84         65 kr  5 460 kr  

Mat totalt    28 145 kr 

Änghyra upsc 84         35 kr  2 940 kr  

Änghyra ävsc 216         35 kr  7 560 kr  

Änghyra led upsc 51         35 kr  1 785 kr  

Änghyra led ävsc 86         35 kr  3 010 kr  

Änghyra totalt    15 295 kr 

Lägermärken 75         13 kr  975 kr  

Förbrukningsmateriel 44         30 kr  1 320 kr  

Lägermaterielfonden 437         15 kr  6 555 kr  

Persontransport, lokalbuss, utresa 30         30 kr  900 kr  

Buss till norrtälje 1 3 500 kr 3 500 kr  

Administration 30           7 kr  210 kr  

Ävsc hajk kanoter 20         50 kr  1 000 kr  

Deltagarsubventioner 4       500 kr  2 000 kr  

Förläger 7       100 kr  700 kr  

Bilersättning 400 18,5 7 400 kr  

Materieltransport 2    2 377 kr  4 754 kr  

Sjukvård   1 000 kr  

Programmateriel   4 500 kr  

Övrigt   946 kr  

Summa     79 200 kr  

     

Resultat     0 kr  
 


