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Kårstyrelsens sammanträde nr 459 
Mötesdatum: 2018-11-04 Mötestid: 18:30 Plats: Rehnsgatan 

Närvarande: Mikael Johansson, Rebecka Insulander, Erik Frykholm, Lars-Olof Sandberg, Sofia 

Lindberg, Vanesa Gracia, Harald Tydén, Elsa Jackson-Ward, Peter Gustafsson, Konstantin Josefsson, 

Patrik Anelli, Alban Kjellgren-Axlund. 

 

1. KS öppnande 

Patrik öppnar mötet. Peter väljs till mötessekreterare 

2. Val av justeringsperson 

Harald väljs till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  

Det fastställs att vi är beslutsmässiga. Det bestäms att justera röstlängden vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs med tillägg av punkten ”Val av ombud till extra 

distriktsstämma”. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

Inga protokoll tillgängliga. 

6. Kompletterande val 

En diskussion om bemanningen inom gvb.nu förs. AU och valberedningen kommer ha 

fortsatt dialog. 

7. Julmarknad på Lyran 

Waingunga är eventuellt intresserade. 

8. AU informerar 

AU rapporterar från den ordinarie distriktsstämman.  

En diskussion förs om vilket mandat kårens ombud till Scouternas stämma 2018 har. 

Styrelsen enas om att kommande år bör ett formellt förmöte hållas.  

Det börjar närma sig för TOIS Stormöte. AU har i dagsläget ingen kandidat som kan gå från 

kåren. 

9. Läger 2019 

Inget att rapportera. 

10. Läger 2018 

Inget att rapportera. 



11. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Möten enl planering. Haft patrullindelnig.  Ytterligare någon ny har 

rullat in.  

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatta möten. Kortare övernattning på Rehnsgatan. 

Övrigt: Karin är inte med särskilt många möten vilket skapar problem. Vi jobbar på att få 

till ytterligare en permanent ledare 

ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har vi satt ihop fyra patruller som hittills fungerar 

utan nämnvärda problem. Närvaron är procentuellt väldigt god, bortsett från under vårt 

lek- och dansmöte under höstlovet då många var bortresta. Vi har haft två ledare som 

provar på att vara ledare hos oss, och om vi har lite tur väljer båda väljer att stanna. Det 

gör att vi blir 9 ledare på pappret. Däremot är Jojo och Bea ofta borta av sina respektive 

goda skäl, Josef kommer alltid en halvtimme sent pga sin karate innan osv. Vi har dock 

alltid ha tillräckligt med ledare och vårt stora antal ledare är skönt då verksamheten inte 

står och faller utifall att några är borta. 

En annan sak som är kul är att samtliga scouter numera sjunger för blotta livet under 

våra sångstunder, vilket inte var fallet när de var blygare i början av terminen. Visar på 

att de blir tryggare och tryggare i gruppen.  

Kommer hända fram till nästa KS: 4 ordinarie möten med fokus på rep, woodcraft, 

plåster och ens sinnen. 

Övrigt: Kommunikationen med föräldrarna tror jag är betydande i att göra närvaron 

procentuellt god. Vi har haft föräldramöten, avsätter alltid minst en ledare att stå med 

föräldrarna 10 minuter innan mötet är slut, och mailar varje vecka ut veckobrev till 

föräldrarna. 

iii. Snabbfötterna:  

Vanliga möten och planeringsmöte med gnagarna 

Vi skulle vilja hjälp att fixa en rekryterare. 

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har gnagarna haft tre möten: ett 

återvinningsmöte, ett kompismöte och ett halloweenmöte. 

På kompismötet kom sex kompisar, vilket var supertrevligt! På halloweenmötet fick både 

scouter och ledare tillfälle att klä ut sig och äta tårta. 

4/9 har vi planering inför övernattningen. 

  



Kommer hända fram till nästa KS: Fram till nästa KS har vi fyra möten och en 

övernattning med snabbfötterna. Inför övernattningen har vi ett övningsmöte och innan 

dess har vi ett scouthistoriamöte och ett etikmöte. Efter övernattningen har vi ett möte 

med chiffer och woodcraft. 

v. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft ordinarie mötesverksamhet sedan senaste KS, med tre 

vanliga möten och ett höstlovsmöte. Vi har också haft en invigningsövernattning på 

Pettersberg tillsammans med Rovfåglarna där de nya scouterna invigdes i avdelningen, 

gjorde hajkbrickor, tävlade och lekte. Överlag så har närvaron varit god den senaste 

månaden. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer ha två vanliga möten, ett temamöte och 

ett patrullmöte fram tills nästa KS. 

Övrigt: Inget att tillägga. 

vi. Rovfåglarna:  

Hänt sen senaste KS: Rovfåglarna har bedrivit verksamhet som vanligt. 

Avdelningen har haft föräldramöte där 3 föräldrar dök upp. Dock finns redan en 

föräldrakontakt med många andra föräldrar från andra tillfällen (hämtning mm). 

Vi har varit på invigningsövernattning tillsammans med Skogsmännen på Pettersberg. 7 

deltagande Rovfåglar kom, vilket vi anser vara väldigt lyckat. Under övernattningen fick 

alla scouter tillverka sin egen hajkbricka, något som vi planerar att införa som rutin för 

just denna helg, så alla nya äventyrare får sin egen hajkbricka (så min rekommendation 

till kårens upptäckaravdelningar är att komma ihåg att äventyrarna planerar att tillverka 

hajkbrickor i början av hösten varje år, för att få till en stegring i programmet och 

undvika krockar). Ledarna hade förberett en lite längre invigning än tidigare vilket vi 

tackar Skogsmännen för att vi fick möjlighet att göra. Ledarna har utvärderat försöket 

att förbättra invigningen och kommit fram till nya slutsatser, som dock får förbli hemliga 

för den oinvigde.  

På våra avdelningsmöten så varierar närvaron. Efter övernattningen hade vi väldigt få 

scouter och på mötet nu senast hade vi 4 stycken Duvhökar och 7 stycken Havsörnar (och 

då var två av våra aktiva Duvhökar inte ens där). 

Vi valde att inte ha något möte på höstlovet. 

Kommer hända fram till nästa KS: Avdelningen kommer att ha möten med fokus på att 

skapa rutiner hos ledarna. Enligt vår plan ska vi ha eldningsmöte och hantverksmöten 

framöver där vi funderar på att göra skydd till olika verktyg i läder. 

Vi ska försöka att få våra patruller att hålla i ett halvt patrullmöte som en del av ett 

vanligt avdelningsmöte för att introducera konceptet med patrullmöten. En ledare 

kommer att närvaro med patrullen under hela tiden. 

Vi har haft en utmaning med att få till tävlingsmoment så som först-i-mål eller 

organisationstävlingar under våra möten, vilket är något vi kommer försöka förbättra.  



Eftersom vi vill ha hög närvaro på nästa övernattning (GAM) så kommer vi redan nu 

börja marknadsföra den tillika E-kursen. 

Ledarna kommer att ha ett planeringsmöte inför GAM nu på onsdag. 

Övrigt: Ledarteamet kommer att gå miste om Andreas som ska ut och resa i vinter och 

ser sig efter förstärkning. Roxanne Carlsson Norlin har erbjudit sig att hjälpa till då och 

då, men har inte möjlighet att vara med som en fast ledare på avdelningen. 

vii. Kvart i Gustaf:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft 3 möten, ett bakmöte, ett möte tillsammans med 

Svartfötterna och ett möte med bland annat söljtillverkning. 

Vi har haft en invigningsövernattning på Pettersberg. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer ha 4 möten, rfsu kommer komma på ett av 

mötena. 

Övrigt: Vi ställde in vårat halloween party nu under höstlovet pga att få kunde. 

b) Kårutbildningsledare: Ingen rapport har inkommit. 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Inget att rapportera. 

ii. Rehnsgatan: Konstantin rapporterar att en dialog förs med hyresvärden ang 

ventilationsgallret i stora salen. Alban rapporterar att gårdsfogdarna kommer att arbeta 

i lokalen helgen 17-18 november. 

iii. Material: Konstantin rapporterar att det står material mellan containrarna. 

d) Pettersberg:  Styrelsen fattar beslut att gårdsfogderelaterade ärenden till Pettersberg ersätts 

med en milersättning på 25 kr/milen. Styrelsen konstaterar att det är ett problem att vi inte 

har någon gårdsfogde. 

e) Ekonomi: Peter rapporterar att prognosen ser god ut och uppmanar avdelningarna att 

kontinuerligt rapportera närvaro. 

f) Rekrytering: Inget att rapporera. 

g) Jubileum 2019:. Alban rapporterar att många fyllt i enkäten och ett antal personer visat 

intresse för att engagera sig.  

12. Val av ombud till extra distriktsstämma 

Styrelsen väljer Peter, Patrik, Pliiiggis, Limpan, Sofia och Fredrik Jonsson som kårens ombud 

till den extra distriktsstämman med anledning av Lemshaga. Styrelsen beslutar att om frågan 

blir aktuell ska kåren verka för att distriktsavgiften inte under några som helst 

omständigheter får höjas. Styrelsen beslutar också att ge AU rätt att utse ett sjunde ombud. 

13. Övrigt 

Inga övriga punkter. 



14. Infobladet 

Ett antal punkter att tas med i nästa Infoblad togs fram. 

15. KS avslutas 

Patrik avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Peter Gustafsson 

Mötesordförande Mötessekreterare 

 

 

____________________________ 
Harald Tydén 
Justeringsperson  

  


