
 
 
 
 
 

PROTOKOLL KS 

Datum: 2019-01-12 Justerat: 2019-01-28 

 Sid 1/13 
 

 

Kårstyrelsens sammanträde nr 460 
Mötesdatum: 2018-12-02 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Oskar Knaust, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Simon 

Ström, Alban Kjellgren Axlund, Rebecka Insulander, Elsa Jackson-Ward, Konstantin Josefsson, Erik 

Frykholm, Sofia Lindberg, Lärka Norberg (röstberättigad för Harald Tydén), Viktor Insulander, Elsa 

Jackson Ward, Wilma Lurén samt Freja Jackson Ward.  

 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Elsa Jackson-Ward 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 13a/ Tak på Petters, 13b/ Minimiavgift 

för Petters samt 13c/ Ledarutnämning. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS454 – lägges till handlingarna. 

KS458 – lägges till handlingarna. 

KS459 – återremitteras till nästa möte. 

6. Kompletterande val och förändringar 

Christina Herre och Gabriella Birkenfalk valdes till assistenter på Waingunga. 

Simon Ström ankom mötet 

7. Scouternas stämma 

Stämman var mycket trevlig och det var många nya deltagare. Antalet deltagare under 25 års 

ålder var högt. Till stämman hade 30 motioner inkommit och ytterligare kompletterade 

yrkanden presenterades under stämman. Stämman provade även ett nytt arbetssätt med 

beredningsgrupper.  

8. Extra distriktsstämma 

Under den extra distriktsstämman hölls långa diskussioner men ett helt enhälliga beslut 

fattades. Styrelsen ska verka för kvarvarandet av Lemshaga. 
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9. AU informerar 

Scouternas Natt: TOIS har haft stormöte men vi har inte fått någon rapport från detta. 

Adventsfikat med kyrkan: Vår närvaro på adventsfikat var mycket uppskattat av kyrkan och 

besökarna. I stävan samlade vi ihop 1172 kr och vi fick även 300 kr via Swish. Vi sålde tre 

almanackor från Scoutshopen.  

Julavslutningen: Planeringen pågår för fullt och inbjudan är ute nu. Tyvärr kommer vi inte att 

kunna vara i Lillkyrkan då den inte är tom efter renoveringen av kyrkan. 

Julvaka och julotta: Ingen ansvarig finns än men under mötet anmälde sig Simon som 

ansvarig. Alla uppmanas att komma och stå med facklor utanför kyrkan. Utmanarna är inte 

helt säkra på att de deltar.  

Planeringshelg 12-13 januari: Alla avdelningar har meddelat att de kommer att delta. 

Pettersbokningar kommer att göras på lördag klockan 14. KS kommer att hållas på söndag 

klockan 10.  

10. Läger 2019 – kårläger och jubileumsläger 

Nytt förslag: 27 juli – 10 augusti.  

Alla förslag som har diskuterats dras med närvaroproblem på ledarsidan. Förslag på 

lägerchefer och lägerplatser har diskuteras men förslag på grenlägerchefer har inte 

diskuteras.  

Då detta är ett kårläger ska en budget läggas. En gemensam intendentur kan hållas varpå 

antalet ledare som kan delta inom verksamheten blir högre. Då det är jubileumsläger finns 

det även en större chans att äldre, inaktiva, ledare kan tänka sig att ställa upp på lägret.  

KS beslutade att jubileumslägret kommer att hållas (med förläger) 27 juli – 10 augusti, där 

förläger hålls 27-28 juli, äventyrarnas läger hålls 29 juli – 10 augusti, upptäckarnas läger 

hålls 4 – 10 augusti samt spårarnas läger hålls 7 – 10 augusti.  

KS beslutade att välja Lärka Nordberg och Harald Tydén till kårlägerchefer.  

11. Läger 2018 

a) Spårarscouter – verksamhet och ekonomi – bilaga 1 samt 2 

Lägerberättelse och ekonomi har skickats in. Lägges till handlingarna. 

b) Upptäckarscouter - verksamhet 

Intet nytt. 

c) Äventyrarscouter - verksamhet 

Intet nytt. 

d) Upptäckar- och äventyrarscouter – ekonomi – bilaga 3 

Ekonomi har skickats in. Lägges till handlingarna. 
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12. Rapporter och meddelanden 

e) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Har haft övernattning på Rehnsgatan med 23 deltagande scouter. 

Start fredag kväll, slut lördag lunch. Förmiddagen på lördagen tillbringades i 

Vanadislunden.  

Har haft ordinarie möten, bland annat med intressemärken. Majoriteten av scouterna 

har nu scoutdräkt. Har haft hjälp av en förälder på möten och på övernattningen.  

Kommer hända fram till nästa KS: Avsluta terminen. Delta i julavslutningen. Vi har 

kanske en förälder som blir ledare. Vi har två möten kvar på terminen. 

ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har vi haft möten med fokus på sjukvård, ens 

egna sinnen, knopar och woodcraft. Det har stadigt ökat med scouter och vi håller en 

väldigt bra procentuell närvaro (24 av ca 26 aktiva scouter var med förra mötet). De 

senaste två mötena har varit något stökigare än vanligt, men troligen bara tillfälligt på 

grund av ett lite annorlunda upplägg på de mötena. Det är även roligt att se att vi är 

såpass många aktiva ledare på avdelningen och det känns som att stämningen är väldigt 

god. Jojo jobbar en del sena kvällar och kan därmed inte vara med alla möten, vilket vi 

visste redan innan terminens början och Bea jobbar på tisdagskvällar fram tills årsskiftet. 

Med tanke på att vi är nio aktiva ledare på avdelningen så klarar vi oss finfint ändå. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer hålla två möten till denna termin med 

fokus på tändstickor och elektronik. Inför 2019 är vi taggade och satsar på att få ut 

många ledare på planeringshelgen. Vi kommer också att vara med på julmarknaden som 

vi tidigare pratat om på KS och avsluta med något trevligt för ledarna. Vår avdelning 

samlas 13:50 vid församlingslokalen inför julavslutningen.  

Övrigt: Hur fantastiskt skönt det än är att vi är såpass många ledare som vi är så kan det 

vara värt att belysa att även vi förstår att det finns en brist på ledare på flera andra 

avdelningar, inte minst Rovfåglarna. Jag är säker på att valberedningen har det i åtanke, 

men om det är någon avdelning som klarar sig om ledare skulle byta avdelning så är det 

Waingunga.  

PS: till lägersamtalen innan KS skickar vi Erik F att företräda oss. 

Avdelningen skickar ut ett infomail varje vecka till föräldrarna. Mailet är på cirka 1000 

ord och beskriver vad som har hänt på mötet och vad som kommer att hända under 

kommande möte. Även annan information kan lämnas. Infomailet skickas i både en 

svensk och en engelsk version.  

iii. Snabbfötterna:  

Vi har haft möten som vanligt och en väldigt lyckad övernattning med Gnagarna och 

Drabanterna från Wallinum Väpnarna. Vi har haft 100 % närvaro på avdelningen under 

terminen med undantag för de två sista mötena. Avdelningen har sex scouter.  

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Gnagarna has had four regular meetings and one ÖV with Snabbis 

since the last KS.  
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Kommer hända fram till nästa KS: We will have two regular meetings before 

julavslutning, one sketch meeting (Rebecka Ingram comes to help) and a Christmas 

meeting.  

Övrigt: ÖV had a really good närvaro and the regular meetings also have a high number 

of scouts coming.  

As AL I am now very busy with finishing my studies, so until middle january I will step 

back a bit (I will still be a leader in Gnagarna and KIG) but it would be nice to have some 

extra help from one leader in some meetings in the future, also in January.  

v. Skogsmännen: 

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS så har avdelningsmötena fortskridit som vanligt. 

Vi har haft tre ordinarie avdelningsmöten, ett rådspatrullmöte och ett patrullmöte. På 

avdelningsmötena har vi haft teman som sjukvård och miljö. Under rådspatrullmötet fick 

PL och VPL förbereda och planera det kommande patrullmötet. 

Kommer hända fram till nästa KS: Nu i december kommer vi ha två ytterligare vanliga 

avdelningsmöten innan vi avslutar terminen. Självklart kommer vi då även på 

julavslutningen. Vi kommer dessutom delta på GAM med våra grannkårer runt om i 

Vasastan vilket vi och våra scouter tycker ska bli väldigt kul! I slutet av december drar vi 

också på E-kurs, vilket är något vi har peppat våra scouter för. Det ska bli kul! 

vi. Rovfåglarna:  

Hänt sen senaste KS: Avdelningen har haft möten, där vi bland annat nu senast har hade 

tårtorganisationstävling i samband med hejdå firande för Andreas som kommer vara ute 

och resa i flera månader. 

Scouterna blev helt vilda när vi sa att det var tårttävling. Alla började dansa och 

skrika/ropa rakt ut. 

Därefter så genomfördes tävlingen som planerat och inget konstigt med det. När mötet 

skulle avslutas var dock scouterna väldigt uppspelta av sig och hade oerhört svårt att 

vara tysta. Allt vi skulle göra var att avsluta mötet i god tid (ca 20:45), men det tog 

kanske 5-10 minuter att återfå lugnet och tystnaden. Våra äventyrare uppförde sig som 

"spårare" kanske kan göra ibland (?). Alla var fortfarande glada men att vara tysta 

samtidigt gick inte riktigt.  

Kommer hända fram till nästa KS: Vi åker på GAM och E-kursen. 

Andreas lämnar oss och är åter i april, lagom till Älghornet. 

Övrigt: Vi har alltid varit minst två ledare på mötena (AL + en till ledare), så nu finns 

risken att det kanske blir möten i vår där jag som AL blir själv några möten om vi inte 

lyckas få med någon till ledare. Planen är att Roxanne ska vara med lite mer, hon 

kommer förövrigt på GAM. 

vii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: Vi har haft fyra möten sen senaste KS. RFSU var på ett av mötena 

och vi hade ett patrullmöte. Helgen 30/11-2/12 har vi haft Viner ute på Pettersberg. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha två möten innan terminen är slut, 

ett tågmöte och ett yogamöte. Vi kommer även att delta på julavslutningen. 
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viii. Betongen:  

Vi har haft två möten, eldning och knopar den 18/11 och i ett möte i början av månaden. 

Vi kommer att ha möte på onsdag. 

f) KUL: 

Sedan senaste rapporten (KS458) har en ledare gått Trygga Möten. Kårutbildaren har främst 

delat information om kurser och arrangemang till kårens ledare via Facebook. 

Nyvalda ledare har fått välkomstmail med information om utbildning. 

Nu är det åtta 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 avdelning 

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. Det är inget hinder att ha gått ALU eller Ledarutbildning SCOUT 

tidigare. Kåren står för hela avgiften. 

Leda avdelning Alunit på Vässarö 

5-7 april 2019 i Älvsjö / 14-20 juni 2019 på Vässarö / Sista anmälningsdag 20 mars  

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/alunit-veckolang-variant-pa-vassaro-

2019/ 

Kursen består av en helg i Stockholm, en vecka på Vässarö och utbyte med en annan 

kursdeltagare (peer learning) däremellan. 

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 Tre stränder - två länder 

15-17 mars 2019 Gilwell / 11-14 juli Åland / 14-16 februari Åbo skärgård  

Sista ansökningsdag 5 januari 2019   

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/tg-tre-strander-tva-lander/ 

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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g) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Handtaget till toaletten lossnar. Folke informeras.   

ii. Rehnsgatan: Under helgen 17–18 november har vi lokalfogdar haft en intern röj- och 

renoveringshelg. Med bakgrund av detta önskar vi sammanställa vad vi arbetat med 

för KS:  

 Flyttat om och fixat lamporna i ledarrummet så att rummet blir ljusare och så 

att ingen belastning ligger på själva lamporna.  

 Röjt upp och förbättrat förvaringsutrymmet i taket i ledarrummet.  

 Röjt upp och fräschat upp i Hjortens lya samt ordnat lås. 

 Satt upp en skiva utanför Rävens lya för att undvika att mer väv från väggen 

försvinner 

 Åtgärdat det stora avloppsproblem som fanns i duschrummet där 

avloppsvatten från kranarna i badrummen rann rakt ut på golvet. Den 

drabbade golvytan har rengjorts och avloppsröret har förlängts så det nu 

löper direkt ner i golvbrunnen. 

 Köpt nya lådor för nytt handdukssystem till köket. 

 Märkt ut alla skåp i köket och rensat ur verktygsskåp, köksskåpen, färgskåpet 

och mikrovågsutrymmet. 

 Satt upp en ny skogräns. 

 Rensat och ordnat spik, skruv, beslag och verktyg. 

 Rensat färg och dylika produkter. 

 Rengjort ventilationsgaller i salen. 

 Luftat element. 

 Rengjort köksapparater såsom kaffekokare och mikrovågsugn. 

 Undersökt det undre golvets beskaffenhet i enlighet med Kartan. 

 Tillverkat ny dörrkil. 

 Rensat allmänt skräp överallt i lokalen. 

 Flyttat de blåa backarna som tidigare stått i stora salen upp i taket i 

ledarrummet. 

 Återinstallerat metallplattor i taket. 

 Förflyttat materiel från lokalen som hör hemma i lägerförrådet på 

Pettersberg. 

 Köpt in handdukar och infört nytt handdukssystem (se instruktioner ovanför 

de tre handdukslådorna i köket). 

 Skapat en grafisk profil och symbol för lokalfogdarna på Rehnsgatan. 

 Uppdaterat information runt om i lokalen. 

Övrigt: Vi har undersökt golvet och kommit fram till att det i nuläget finns tre 

alternativ, som vi önskar se att KS fattar beslut om: 

Förslag 1: Ta bort nuvarande golv och låta det underliggande trägolvet bli det 

nya golvet.  

Fördelar: Golvet är mycket vackert och mer i scoutstuk. Förmodligen ek. 

Nackdelar: Eventuellt mindre hållbart golv och kräver lite arbete med såsom 

behandling, även om det troligen är görbart på en helg.  
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Förslag 2: Behåll nuvarande golv.  

Fördelar: Det är slitstarkt och kräver inget ytterligare arbete.  

Nackdelar: Det är fult som stryk.  

Förslag 3: Byt ut nuvarande golv mot ett slitstarkt, prisvärt och snyggt golv. 

Fördelar: Det blir snyggt och starkt.  

Nackdelar: Innebär en hel del arbete, kan dra iväg i pris (ca 500 kr/kvm, 

80*500=40 000 kr). 

iii. Material: Gnagarna saknar sina mandala papper. Flyttkartongen med arkivsaker från 

Fogel har flyttats till Hjortens lya. Det vore bra om någon kunde rensa i de 

arkivsakerna.  

h) Pettersberg: Det har hållits fyra uthyrningar på Petters. En av uthyrningarna hyste 54 

personer. Det är fler och fler intressenter som söker sig till vår stuga.  

Det står mycket saker mellan containrarna och det är väldigt stökigt. Malte kanske har koll då 

han har varit med vid lägerpackning med Robin vid flera tillfällen.  

Det är viktigt att städa på GAM då vi har en extern uthyrning under Lucia-helgen. 

GAM lådan är flyttad från boden till ladan. 

Vi saknar fortfarande en gårdsfogde.  

Vi har fått en förfrågan från en extern uthyrning (hantverkshelg) den 2-3 februari. Då kåren 

har företräde för Pettersbokningar till och med planeringshelgen måste styrelsen fatta ett 

beslut. 

KS beslutade att hyra ut Petters under helgen den 2-3 februari. 

i) Ekonomi: Kom ihåg att rapportera närvaro. Inget särskilt har hänt under tiden.  

j) Jubileumsgrupp: Genomgång av jubileumsenkät.  

KS beslutade att välja Alban Kjellgren Axlund, Sofia Lindberg, Rebecka Ingram samt Patrik 

Anelli till jubileumsgrupp.  

KS beslutade att fastställa jubileumsgruppens uppdrag till nedanstående:  

 att föreslå hur en kårhelg för kårens samtliga avdelningar kan ske under 

vårterminen., 

 att föreslå hur formerna för arbetet med jubileumsdelen av läger bör ske, antingen 

inom kommittén eller i extern grupp som samverkar med kommittén. 

 att komma med förslag till styrelsen på hur jubileumsåret 2019 ska firas för kåren. 

 att komma med förslag på budget till de aktiviteter som är förknippade med 

jubileet. 

 att organisera jubileumsaktiviteterna under 2019. 

 att utkomma med information till medlemmarna om jubileumsfirandet. 

 att löpande rapportera till styrelsen kring arbetet med jubileumsfirandet. 

 att genomföra kårhelg under våren eller hösten 2019. 

 att Se till att ett jubileumsmärke tas fram. 

 att informera Röda Sigillet om att intresse finns. 
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13. Övriga ärenden 

a) Taket på Petters – Peter och Konstantin – bilaga 4 

KS beslutade att anlita Erikas tak enligt deras offert, att använda St Görans stiftelsens 

pengar till detta så länge de räcker samt att överskjutande kostnad finansieras av Uppdrag 

Pettersberg.  

b) Minimumavgift Petters – Konstantin – bilaga 5 

KS beslutade att fastställa minimumavgifter för Pettersberg enligt nedan. 

Pris per personnatt Nya minavgift från 2019-01-01 

Vardagar 75 kr/person/dygn                                                   2 500 kr 

Lör–sön 125 kr/person                                                   2 500 kr 

Fre–sön 150 kr/person                                                   3 000 kr 

enstaka ledare fre-kväll 350 kr                                                      500 kr 

 

c) Ledarutnämningar  

Lärka, Sofia samt Viktor lämnar lokalen och deltar ej i beslutet.  

KS beslutade att ledarutnämna Lärka Norberg, Sofia Lindberg, Viktor Insulander, Vanesa 

Gracia Sanchez samt Malte Moberg i Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng. 

Alban reserverar sig mot beslutet att ledarutnämna Vanesa. 

d) UBs minnesfond – Simon  

KS beslutade att tilldela Beatrice Hoffman UBs stipendium för år 2018. 

14. Infobladet 

Julavslutning. Julotta. Planeringshelg. Jubileumsåret. Julvaka. E-kurs. Adventskalender. 

Planeringshelg. Lägerdatum. Månadens avdelning. Deadline? 

15. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Elsa Jackson-Ward 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Spårarlägret Vässarö 2018 – lägerberättelse 

 
Årets spårarscoutläger gick av stapeln på Vässarö den 16 juni till 19 juni 2018. I år var vi 12 scouter 

från Waingunga och 8 scouter från Stingarna. Till det 6 ledare och 1 förälder. Förläger hölls dygnet 

innan. 

Resan till Vässarö var inte helt optimal. Dels hade vi inte lyckats förmå SLs entreprenör att få fram en 

extra buss, vilket gjorde att det var på håret att vi kom med ordinarie buss från KTH. Byte i Norrtälje 

är dessutom rätt omständligt. Dessutom var Vässarö fullproppat med spårarscouter, vilket ledde till 

att vi på inryckningsdagen fick båtskjuts först vid 15-tiden. Det var något vi kände till men förskjut 

hela dagen. Som tur var alla scouter glada ändå och vädret var varmt, så tältresningen efter 

middagen gick alldeles utmärkt. 

Dag två var det trapperspår och Olympiad, följt av kvällsbesök till Markan. Precis innan vi skulle iväg 

och ställa oss i kö så kom lägrets pedagogiska regn som höll på i två timmar, för att sedan inte 

återkomma. 

Dag tre var det Fladan och mycket bad som gällde. På kvällen var det lägerbål med andra kårer. 

På hemresedagen var det som vanligt stressigt för oss ledare men vi var ändå klara i tid. Dock 

verkade Vässarö ha det extra körigt, vi kom till fastlandet 45 minuter senare än planerat. Bussen 

väntade dock på oss ändå. 

 

Tack till alla ledare och scouter för ett bra läger! 

 

Peter Gustafsson, Lägerchef 
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Bilaga 2 – Spårarlägret Vässarö 2018 – ekonomi  
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Bilaga 3 – Upptäckar och äventyrarläger  
   Pettersberg 2018 – ekonomi  
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Bilaga 4 – Tak på Petters 
 

Bakgrund: 

Taket på gårdsfogdetorpet behöver renoveras. Det är gammalt och det läcker till viss del. Huset 

används väldigt lite och ett alternativ kan vara att riva huset. Det är dock vår uppfattning att den 

allmänna vilja i kåren är att behålla huset om en stor del av kostnaden för takrenovering kan täckas 

av bidrag.  

Kåren har sökt och fått ett bidrag från St Göransstiftelsen på 60 000 kr som avser takrenovering.  

 

Kostnad för att renovera taket: 

Vi har försökt få in offerter från flera olika takläggare, men endast en har varit intresserad. Det är en 

offert från Erikas tak med ett totalpris på 70 859 kr ink moms. Då får vi ny underlagspapp, läkt och 

taktegel och vindskivor. Det som kommer tillkomma är ev skadad råspont som behöver bytas plus 

kompletteringsmurning av skorstenen. Bedömningen är att totalkostnaden inte kommer överstiga 80 

000 kr.  

Priset är också redan pressat eftersom ett gäng från kåren i somras rev befintligt taktegel och att vi 

själva erbjudit oss att hantera det avfall som kommer uppstå. Vår bedömning är att ingen ideell kraft 

i kåren kommer göra resterande jobb innan den sista december, då pengarna från St Göransstiftelsen 

måste användas, annars måste de betalas tillbaka.  

Erikas tak har garanterat att jobbet blir fakturerat och utfört innan årsskiftet.  

För denna typ av långsiktiga investeringar har kåren sparade pengar, just för Pettersberg. De ligger i 

en fond som kallas Uppdrag Pettersberg, med ett nuvarande saldo på 148744 kr. 

 

 

Förslag till beslut:  

-att anlita Erikas tak enligt deras offert 

-att använda St Göransstiftelsen pengar till detta så länge de räcker 

-att överskjutande kostnad finansieras av Uppdrag Pettersberg.  

 

 

Peter och Konstantin 
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Bilaga 5 – minimiavgifter för Pettersberg  
 
Vi har under hösten diskuterat hur mycket betalt vi kan ta för stugan från andra scoutkårer nu när vi 
vet att avloppet måste åtgärdas. Att höja priset per person/natt är inte helt bra, då Pettersberg ligger 
på rimlig prisnivå jämfört med andra stora stugor i Stockholm sett till standard. Höjer vi priset per 
deltagare kan andra kårer börja söka efter andra stugor.  
 
Istället föreslår jag att vi höjer minimiavgifterna för Pettersberg. Idag gäller minimiavgifter för 15 
personer enligt nedan utan vardagar. Vi har hel del kostnader relaterade till uthyrningar såsom 
avsyningar, el, slitage och avlopp som gör att uthyrning till få deltagare är mindre lönsamt för oss.  
  
 
Jag föreslår att vi på KS 2 december tar beslut om att minavgift enligt tabellen ska införas 1 januari 
2019 

 

 

Pris per personnatt Gamla minavgift Nya minavgift från 2019-01-01 

Vardagar 75 kr/person/dygn, min-avg 
1875 kr/dygn 

                       1 875 kr                                                   2 500 kr 

lö–sö 125 kr/person, min-avg 1875 kr                        1 875 kr                                                   2 500 kr 

fre–sö 150 kr/person, min-avg 2250 kr                        2 250 kr                                                   3 000 kr 

enstaka ledare fre-kväll 350 kr                           350 kr                                                      500 kr 

 

//Konstantin 

 


