
 
 
 
 
 

PROTOKOLL KS 

Datum: 2018-09-02 Justerat: 2018-09-17 

 

Kårstyrelsens sammanträde nr 457 
Mötesdatum: 2018-09-02 Mötestid: 17:00 Plats: Hos Patrik Anelli, Minneberg  

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

Gustafsson, Robin Engström, Alban Kjellgren Axlund, Rebecka Insulander, Konstantin Josefsson, Harald 

Tydén, Vanesa Gracia Sanchez samt Erik Frykholm. 

 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Mikael Johansson 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/Övriga punkter: Scouternas stämma 

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS454 – protokollet är ej klart. Återremitteras till nästa möte. 

KS455 – lägges till handlingarna. 

KS456 – protokollet är nyligen justerat men ledamöterna har inte hunnit ta del av utskicket. 

Oskar Knaust reserverar sig mot beslutet gällande ”Val av befattningshavare som ej valdes av 

kårstämman”. Bordlägges till nästa möte. 

 

6. Kompletterande val och förändringar 

Anna Gustafsson valdes till vAl på Stingarna. 

En diskussion fördes om Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg som webmaster. KS beslutade att inte 

välja in honom i webmaster gruppen.  

Oskar och Alban reserverar sig mot beslutet. 

Det pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för webmastergruppen – ett förslag ska vara 

färdigt senast 30 september. 

7. Terminsprogram HT18 – bilaga 1 

KS beslutade att fastställa terminsprogrammet enligt bilaga 1. 



8. Scouternas Natt 

Alban och Malte Moberg kommer att vara baskontrollanter. Då Alban inte deltar som 

tävlande kommer han att laga mat i det gemensamma köket. Det vore bra med ytterligare en 

eller två personer till som kan hjälpa till. Det vore även bra med en bil med släp på morgonen 

den 22 september samt på eftermiddagen den 23 september. Peter och Micke kan eventuellt 

hjälpa till.  

Alla tävlande enheter är inte anmälda än men sista dag för anmälan är 9 september. 

9. Scouternas Höstdag 

Björn Hagqvist kommer att bemanna grillen och burgarna kommer att kosta 30 kr. Detta 

betalas av scouterna till ledarna INNAN höstdagen. 

10. Distriktsstämma 

Distriktsstämman äger rum på Vässarö den 12-14 oktober. Sista dag för anmälan till stämman 

är 1 oktober. Kåren har sju delegater samt lika många suppleanter.  

Vid detta möte fanns inga anmälda intressenter till att vara delegat. Alban skapar ett 

ansökningsformulär som mailas ut till info@gvb.nu samt läggs upp på hemsidan. Sista dag för 

intresseanmälan är 26 september. Beslutet om delegaterna tas per mail innan 1 oktober.  

Ett gemensamt möte inför på stämman förekommande ärenden hålls klockan 17:00 

söndagen den 7 oktober. 

11. AU informerar 

Workshop om och med KS: Vi har idag hållit i ett flertal workshops om och med KS där både 

höga och låga frågor diskuterades. Micke sammanfattar arbetet och mailar KS. 

Jubileum: Det diskuterades en del om jubileum under en workshop. Fundera med era 

ledarteam om hur ni skulle vilja fira det kommande jubileet. 

Julavslutning: Vill utmanarna ta större ansvar för avslutningen? Återkom till AU. 

Kommunikation inom KS – Hur gör vi? Vad vill vi? Vilka kanaler vill vi använda och hur? 

Fundera på detta. 

Deltagande i reportage: Ingen närvarande representant är intresserad. Frågan ställs till 

Simon Ström. 

Stugan i Sätra: Peter har påbörjat en undersökning om stugan. Hyran är inte gratis utan en 

förhandlingsfråga. I dagsläget tror han på en årskostnad på ca 80 000kr i hyra samt ca 

20 000kr i uppvärmningskostnad. Stugan är i bra skick men ligger längre från tunnelbanan än 

vår nuvarande lokal i Bredäng. En arbetsgrupp tillsätts med Peter och Moberg för att utreda 

frågan. 

12. Läger 2018 

a) Spårarscouter – verksamhet och ekonomi 

Intet nytt.  

b) Upptäckarscouter - verksamhet 

Intet nytt. 

  



c) Äventyrarscouter - verksamhet 

Intet nytt. 

d) Upptäckar- och äventyrarscouter – ekonomi 

Intet nytt. 

e) Utmanarscouter - verksamhet 

Intet nytt. 

13. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Planering på planeringshelgen på Petters. Rekrytering har 

genomförts i Bredängsskolan och Slättgårdsskolan samt till viss mån i Mälarhöjdsskolan 

(med godkännande av Mälarhöjdens scoutkår). 26 barn nere på mötet i torsdags, bra 

start inför terminen. Anna Gustafsson kommer vara med som ledare under året.  

Kommer hända fram till nästa KS: Möten enligt planering.  

Känns bra, var hög energi i torsdags. 

ii. Waingunga:  

Hänt sedan senaste KS: Sedan senaste KS har det nya ledarteamet haft planeringshelg på 

Pettersberg. Där fick vi klart en rejäl och detaljerad planering, samt diskuterade många 

andra saker av intresse för avdelningen.  

Vi höll vårt första avdelningsmöte under tisdagen 28:e augusti, där våra före detta 

andraåringar togs emot av Gnagarna och hade utomhusmöte. Våra före detta 

förstaåringar fick vara kvar i scoutlokalen och bland annat prata om vikten av att vara en 

god förebild, vad de har för önskemål inför terminen och genomgång av en modifierad 

avslutningsceremoni. 

Kommer hända fram till nästa KS: Nästa möte, den 4:e september, kommer alla nya 

scouter. Jag har försökt räkna ihop hur många nya vi har anmälda, jag får det till ca 18 st 

och hittills har en ny tillkommit per dag så fler kan det bli. Förhoppningsvis kommer 

även en och annan som inte anmält sig ner. Med de scouter vi har anmälda blir vi i 

nuläget på pappret 24 scouter och 7 ledare, men vår ambition är att ha 35 scouter på 

pappret. Under mötet kommer scouterna att få göra armband med japanska 

förkortningsknopar. 

Kommande möten arbetar vi med att få ihop avdelningen och öva inför Scouternas 

höstdag. Vi har också ett föräldramöte den 25:e september. 

Övrigt: Denna termin satsar vi på att skicka veckobrev med uppdateringar om 

scoutverksamheten till alla föräldrar, något som vi hoppas gör föräldrarna trygga och 

välinformerade.  

I nuläget planerar vi inte att rekrytera i skolor då vi bedömer att tillräckligt många 

scouter ändå kommer ner. Däremot kan givetvis anpassa oss utifrån hur många scouter 

som kommer på de kommande mötena. 



Vi ämnar bli mycket bättre på närvaroregistreringen denna termin, och uppmanar övriga 

avdelningar att göra detsamma.  

iii. Snabbfötterna:  

Avdelningen har haft två möten. På första mötet kom endast tre andraårsscouter. Inför 

andra mötet kontaktade Robin scouterna och fler dök upp. Antalet scouter uppgår till 

totalt 11 – en väntad siffra då det inte fanns så många förstaåringar förra året. Ett mail 

har gått ut till helt nya scouter som visat intresse men ingen av dessa har dykt upp på 

mötena hittills. Ett nytt kontaktförsök ska göras. 

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senast har vi haft planeringshelg på Pettersberg med större 

delen av ledarteamet; där har vi detaljplanerat hela terminen, utom övernattningar. Vi 

har fått två nya assistenter, Isak och Axel.  

Vi har även haft terminens första möte, den 27/8, där våra andraåringar hämtades upp 

av SKM och de kvarvarande scouterna b.la. gjorde fruktsallad. Vi har även hämtat upp 

de Waingungascouterna som ska bli Gnagare.  

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha intromöte för alla nya scouter det 

kommande mötet, därefter har vi inplanerat demokratimöte, föräldramöte, 

orienteringsmöte, knopmöte och invigningsövernattning den 5-7 oktober. Med alla nya 

scouter beräknas vi bli 22 scouter totalt.  

Övrigt: Vi har inte planerat att rekrytera då vi tror att vi kommer att ha tillräckligt med 

scouter utan, men vi har ett kompismöte inplanerat den 15/10 för att locka fler. 

v. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: SKM har sedan senaste KS planerat färdigt det mesta av terminen 

och haft sitt första möte nu i torsdags, 30/8. Det var ett farvälmöte där de som var 

tredjeåringar och nu ska gå upp till KIG deltog i ett sista möte och sa hejdå till sina 

patrullkamrater.  

Kommer hända fram till nästa KS: Under de kommande veckorna fram tills nästa KS 

kommer vi fortsätta med vanliga möten. Nästa möte är torsdagen 6/9 och då ska vi 

välkomna de förstaåringar som kommer upp från Gnagarna. Vi ska även ha ett första 

rådspatrullmöte söndagen 9/9 för att introducera den nya patrullen för varandra och 

träna inför scouternas natt. Sedan om två veckor ska vi ha ett föräldramöte för att 

introducera avdelningen och vår verksamhet och svara på frågor från föräldrarna etc. 

vi. Rovfåglarna:  

Rovfåglarnas uppstart gick bättre än väntat. 11 nya Rovfåglar! 3 ledare. Ett lugnt och bra 

möte.  

vii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: KIG har deltagit på planeringshelgen där vi planerade terminen och 

delade ut ansvar för de olika mötena. Vi hade vårt första möte den 22 augusti då vi gick 

igenom vårat materiel och städade våran lya. Den 29 augusti planerade Vanesa ett möte 

då vi hade team building. Vi diskuterade även olika ansvar utöver mötena. 

Kommer hända fram till nästa KS: Nästa möte den 5 september ska vi ha skogsmys med 

lite träning på orientering. Som Juby och Erik planerar. Då ska vi också bestämma våra 



lag till Scouternas natt. Det är också föräldramöte som Vanesa och Konstantin håller i. 

Efterföljande möten fram till Scouternas natt ska vi öva inför tävlingen men även öva på 

samarbete.  

Övrigt: KIG kommer även den 15 september att arbeta på Stockholm Halvmarathon och 

sova över i lokalen för att sedan öva inför Scouternas natt på söndagen. Den 22-23 

september deltar laget med antagligen två lag på Scouternas natt. 

Det är lite oklart om hur många vi blir. Laget består av tre kullar där -03or är yngst.  

viii. Betongen 

Ingen rapport har lämnats in. En påminnelse lämnas till laget. 

b) KUL:  

Sedan förra rapporten till KS (maj) har fyra ledare gått Trygga Möten och åtta ledare gått 

Leda avdelning!  

Alla ledare som är valda till avdelning eller styrelse för verksamhetsåret har fått mail med 

information om utbildningar och några har fått svar på frågor om utbildningar och visat 

intresse för att anmäla sig. 

Nedan finns information om de utbildningar som det går att anmäla sig till just nu: Leda 

scouting, Leda avdelning, Ditt personliga ledarskap, Normkritiskt ledarskap och Treklöver 

Gilwell. 

Nu när terminen startat och nya ledare är valda till avdelningarna är det 10 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 

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/ 

  



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 / 19-21 oktober 2018 / 1-3 februari 2019 / Stockholmsområdet 

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

1819/ 

Normkritiskt ledarskap 

Vill du utveckla ditt ledarskap så att det passar fler? 

Vill du utmanas i dina tankemönster och vill du få mer kunskap om normkritik som metod för 

förändring? 

Normkritik handlar om att få syn på och ifrågasätta begränsande normer (oskrivna regler) 

som finns och vad de har för konsekvenser för vem som känner sig välkommen eller får 

inflytande. 

Normkritiskt ledarskap 2018 / 13-14 oktober / Örnsberg / Sista ansökningsdag: 30 september 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/normkritiskt-ledarskap-3/ 

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 materiel:  

i. Bredäng: Folke Bergstrand har målat om stolparna i salen. 

ii. Rehnsgatan: Det ser bra ut, än så länge. Kom ihåg att kontrollera att ytterdörren ör 

stängd då den kärvar ibland. Ni som bor i närheten – kontrollera att dörren i stängd. Det 

nya städschemat kommer att hängas upp i lokalen  



iii. Material: Materialet är torrt och fint sedan lägret. Inget saknas på Petters.  

d) Pettersberg: En påminnelse till alla, Robin svarar gentemot externa hyresgäster (oavsett 

tidpunkt för kontakt). Avdelningarna ska ringa Alexander Olsson vid problem och frågor. 

Moberg kontaktar Olsson.  

Pettersberg kan skriva avdelningsrapporter, under avdelningsrapporter finns Pettersberg 

som val. 

Det pågår två stora projekt på Petters, taket på gårdsfogdetorpet och avloppet/brunnen. Det 

förs en dialog med en takläggningsfirma och vi väntar på offert. Vi har en deadline vid 

årsskiftet då pengarna från St Göranskommittén ska vara använda. Gällande avloppet har vi 

haft stopp i avloppet under sommaren. Diskussion förs med Limpan. 

e) Ekonomi: Inga siffror att rapportera.  

Det är dock alltid viktigt att rapportera närvaro. Just nu är vi i en brytpunkt då scouterna 

byter avdelning. Alla avdelningarna måste se till att det finns en ansvarig som rapporterar 

närvaron kontinuerligt. Nya scouter anmäler sig själva på www.gvb.nu/bliscout. 

Fråga till AU – vad händer med bidraget från församlingen? Micke koundersöker. 

f) Rekrytering: Några ledare har delat ut intresselappar i Bredäng och Sätra. De har även 

besökt skolor. Ingen rekrytering har gjorts i Vasastan utan det har rullat på av sig självt. Om 

någon avdelning på Rehnsgatan vill ha rekrytering – kontakta Peter. Alla avdelningar får 

känna efter hur mycket scouter de behöver.  

KS beslutade att inte genomföra en rekrytering i Observatorielunden under hösten. 

14. Övriga ärenden 

a) Scouternas stämma 

Scouternas stämma äger rum i Karlstad den 10-11 november och kåren har tre ombud. 

Anmälan öppnade i våras och sista anmälningsdag är den 10 oktober. Handlingar bör komma 

ut om en vecka. KS kommer att välja ombud på nästa KS-möte. 

15. Infobladet 

Samma som förra. DST. Scouternas Natt. Scouternas höstdag. Jubileet. Deadline tisdagen den 

4e september 23:59. 

16. KS avslutas 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Mikael Johansson 
Justeringsperson   



Bilaga 1 – Terminsprogram HT18 

 

 


