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Kårstyrelsens sammanträde nr 461 
Mötesdatum: 2019-01-13 Mötestid: 18:30 Plats: Pettersberg  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Mikael Johansson, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Alban 

Kjellgren Axlund, Rebecka Insulander, Elsa Jackson-Ward, Harald Tydén, Vanesa Gracia Sanchez, Erik 

Frykholm, Viktor Insulander, Sofia Lindberg samt Victor Rasmusson. 

 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnade mötet.   

2. Val av justeringsperson 

Rebecka Insulander 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 utan tillägg.  

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS459 – lägges till handlingarna 

KS460 – tillägg till punkt 13c/: även Malte Moberg samt Vanesa Gracia Sanchez 

ledarutnämndes. Protokollet återremitteras till nästa möte. 

6. Kompletterande val och förändringar 

KS beslutade att välja Petra Ljunggren och Johanna Ljungwaldh till medlemmar i 

Jubileumsgruppen. 

KS beslutade att välja Viktor Insulander till tf avdelningsledare på Snabbfötterna. 

7. Terminsprogram VT19 – bilaga 1 

KS beslutade att fastställa terminsprogrammet enligt bilaga 1. 

Sofia Lindberg ankom mötet 
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8. Val av informatörer – bilaga 2 

Valberedningen presenterade sitt förslag till internetroller. Valberedningen önskar notera att 

om valberedningens förslag går igenom utgår tidigare valda roller för de olika positionerna.  

Diskussion fördes.  

KS beslutade att välja befattningar enligt valberedningens förslag och nedanstående val 

gjordes i klump. I och med detta val utgår tidigare valda roller.  

Webmasters: Peter Gustafsson samt Björn Hagqvist. 

Informatörer: Agnieszka Wrzalik, Patrik Anelli, Oskar Knaust, Mikael Johansson, Carl 

Hamberg, Åsa Jonsson samt Peter Gustafsson. 

Bildansvariga: Peter Gustafsson samt Harald Tydén. 

Facebooksideansvariga: Patrik Anelli, Simon Ström, Harald Tydén, Sofia Lindberg samt Åsa 

Jonsson.  

Victor Rasmusson samt Erik Nilsson ankom mötet 

Sofia Lindberg avvek från mötet 

9. AU informerar 

TOIS stormöte: På Scouternas Dag blev vi tilldelade Björnklon. Vi söker nu någon som är 

intresserad av att arrangera kontrollen. Är du intresserad? Meddela AUt! 

Julvaka: Enligt hörsägen var ett antal scouter med, kanske ett tiotal. Det var rätt så många 

besökare i kyrkan under natten, cirka 20 – 30.  

Julotta: På julottan stod sex personer med facklor och under mässan gick vi med fanor samt 

samlade med kollekt. Kollekten ska tillfalla oss. 

Planeringshelg: Mycket välbesök och det hölls en mycket bra kurs.  

Snåriga Skäggen: Betongen har anmält sig och siktar på andra plats.  

10. Läger 2019 

a) Spårarscouter 

Grenlägerchef saknas fortfarande. 

b) Upptäckarscouter 

KS beslutade att välja Viktor Insulander till grenlägerchef  

c) Äventyrarscouter 

Grenlägerchef är ej beslutad än. 

d) Ekonomi 

Kårlägercheferna har tittat på ängar i Stockholms närhet men alla ängarna är bokade under 

våra valda datum. Förslag på lägerplats är Skräddartorp i södra Dalarna. Lägerängarna kostar 

ca 50 kr per dag. 

KS beslutade enhälligt att lägerplatsen för kårlägret 2019 är Skräddartorp.  
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11. Läger 2018 

a) Upptäckarscouter – verksamhet 

Intet nytt. 

b) Äventyrarscouter – verksamhet 

Intet nytt. 

12. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Avslutat terminen 

Kommer hända fram till nästa KS: Starta upp terminen 

Övrigt: Vi ser fram emot en grym termin! 

ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har Waingunga haft ett ordinarie möten med 

fokus på tändstickor och samarbete, där scouterna fick tävla mot föräldrarna med 

mycket gott resultat. Det sista mötet lät vi scouterna hålla på med elektronik och 

lysdioder. Sist var vi på avslutningen med hyfsad närvaro. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att rivstarta terminen med massor av 

välplanerade och gemytliga möten. Tidigt på terminen har vi också en övernattning i 

lokalen. I början av terminen börjar troligen någon eller några nya scouter som vi har på 

kö, vilket är väldigt roligt. 

Avdelningen har haft ett bord på Konditori Lyrans julmarknad med tre ledare. Under 

marknaden såldes varor från scoutshopen och en relation med konditoriet ägare 

inleddes. Vi fick frågan om vi ville sälja julgranar nästa år. 

iii. Snabbfötterna:  

Ingen av scouterna har slutat. Avdelningen planerar att genomföra rekrytering 

tillsammans med Rovfåglarna. En bra avslutning på terminen har genomförts.  

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: We had two regular meetings and the julavslutning.  

Kommer hända fram till nästa KS: Gnagarna starts their meetings on Monday 14th. Until 

next KS we will have six regular meetings. We have decided to have a theme during the 

term which will give continuity to some of our meetings. They will have to complete 

some tasks, find material to build a time machine and travel to 1908 when scouting was 

founded.  

Övrigt: We have a new scout coming to try out. 

Sofia ska resa bort med skolan i tre veckor varpå avdelningen behöver hjälp med 

mötena under denna period. Det är speciellt mötet den 21 januari som man behöver 

hjälp. Under detta möte kommer avdelningen att åka skridskor i Vasaparken. 

Informationen läggs ut i Facebook gruppen.  
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v. Skogsmännen:  

Sedan senaste KS har avdelningen haft tre möten varav ett sketchmöte. Avdelningen 

deltog på julavslutningen och under mellandagarna hölls E-kursen där ett antal andra- 

samt tredjeåringar deltog. Ledarna ser fram emot en kul termin. 

vi. Rovfåglarna:  

Ingen rapport finns. 

vii. Kvart i Gustaf 

Hänt sen senaste KS: Vi har haft ett tågmöte i Norsborg och ett yogamöte. Vi stod också 

och sålde fika i Vasaparken. Vi avslutade höstterminen med att delta på julavslutningen.  

Vi har deltagit på planeringshelgen och planerat terminen och bestämt vart och vad vi 

ska göra i sommar. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha ordinarie möten, där vi på ett möte 

kommer att bada isvak. 

viii. Betongen: 

Laget har inte haft möten sedan senaste KS men kommer att åka på övernattning nästa 

helg. Just nu filas det på en sommarresa, tanken är att bestiga Kebnekaise. 

b) KUL: 

Sedan senaste KS har ingen ledare gått Trygga Möten. Kårutbildaren har deltagit i 

planeringshelgen och informerat om utbildning samt fångat upp intresse om att gå 

utbildningar. Kul att så många är sugna, både på Leda avdelning och Leda scouting! 

Nu är det nio 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. 
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Leda scouting 

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

Leda scouting Danderyd 

24 januari kl 18-21 / 26 januari kl 9-17 /Sista anmälningsdag: 20 januari  

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

Leda scouting i korthet Lidingö 

Denna kurs innehåller samma teoridelar som den längre Leda scouting, men mindre 

diskussioner och övningar. 

 

5 februari kl 18-21 / 12 februari kl 18-21 / Sista anmälningsdag: 26 januari 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-korthet-pa-lidingo/ 

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: Inget särskilt att rapportera. 

ii. Rehnsgatan:  

Det finns ett handdukssystem som används och fungerar.  

Det finns även en förslagslåda till lokalfogdarna i lokalen. En av förslagen i lådan var 

att flytta backar från taket till salen – detta är nu genomfört.  

Det finns numera två lådor papper i lokalen.  

På elcentralen finns det ett felmeddelande om ”elfel”. Lokalfogdarna har kontrollerat 

detta men inte hittat något fel. 

iii. Material: Inget särskilt att rapportera. 

d) Pettersberg:  

Pettersberg har ont om ved, vill man göra ved så kan man göra det. Virket som finns i 

vedboden kan man såga och hugga. Det finns flera torra träd i skogen men Fredrik har inte 

hunnit fälla dem. 

En ny kaffebryggare på väg att installeras.  

Taket på gårdsfogdetorpet: En firma har gjort jobbet, vi har numera ett nytt tak på 

gårdsfogdetorpet. De har bytt en del av råsponten som var skadat (dvs "trätaket") och även 

förstärkt en del av takstolarna. De har även kompletteringsmurat skorstenen och satt en ny 

metallkappa runt skorstenen. De har lagt på ny takpapp, ny strö- och bärläkt samt nya 

vindskivor. Detta gäller även entrétaket. 
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En del av rivningen gjorde vi själva i somras och en del av tegelpannorna har återanvänts. 

Båda åtgärderna har resulterat i en lägre totalkostnad för oss.  

Vi har en del städjobb att göra ute på Petters, gamla takpannor, gammal takpapp mm som 

behöver fraktas bort och slängas (eller eldas upp eller återanvändas på något sätt).  

Allt som allt gick det på 60 780 kr. Vårt bidrag på 60 000 kr från St Göran är återrapporterat 

till St Görans kommitteen. 

e) Ekonomi:  

Sensus: Arbetet med ansökning från Sensus har genomförts. Denna termin kommer arbetet 

att hanteras mer löpande.  

Kommunala bidrag: Sista ansökningsdagen för kommunala bidrag är runt den 25 februari i 

år. Summan man erhåller i bidrag baserar sig på scouternas närvaro. Bidragen söks per 

kalenderår och scouten behöver vara under 20 år samt närvara på 15 tillfällen under året för 

att vara bidragsberättigad. Tidigare har endast tio närvarotillfällen behövts. 

Riksorganisationen Scouterna arbetar på att antalet närvarotillfällen ska sänkas igen.  

Vi använder vårt närvarosystem för att kunna ansöka om bidragen så det är av yttersta vikt 

att noggrant fylla i närvaron i systemet.  

Statsbidrag: Ansökan görs senare under våren. 

Övrigt: Under vårterminen kommer lokalen Rehnsgatan att vara uthyrd under ett antal 

helger. Det är mycket viktigt att anmäla om avdelningarna ska övernatta eller använda 

lokalen på helgerna. Bokningsläget för lokalerna finns på gvb.nu 

En fråga man kan ställa sig är hur upplägget på företrädesrätt till lokalerna ska vara? Om det 

finns möjlighet att söka lägerbidrag – vem ska ha företräde till lokalen vid samtida internt och 

externt intresse? Ska vi ha samma regler för lokalerna som för Petters? Alban skriver ett 

beslutsunderlag till nästa KS. 

f) Jubileum 2019: 

En genomgång av arbetet gjordes under planeringshelgen. Gruppen är tillsatt i sin helhet och 

fortsätter med arbetet kring jubileet. Avdelningarna bör tänka på att det snart är kårhelg och 

inför planeringen av denna bör gemensamma diskussioner föras för den kårgemensamma 

dagen. För övriga helgen är avdelningarna fria att göra egen planering. 

13. Övriga ärenden 

a) Viktor – Benämning av ledare på terminsprogrammet? 

Det beslutet är upp till avdelningsledaren.  

b) Erik – Sponsorer och hemsidan:  

Det vore bra om man kunde uppdatera hemsidan och göra det tydligare hur man kan bli 

sponsor. Kanske ha en möjlighet för företag att köpa kurs av oss. 

Att kunna sälja en kurs kräver lite mer engagemang av utvalda personer. Finns absolut en 

möjlighet att lägga ut detta på hemsidan samt att förbättra synligheterna av sponsorer. Dock 

är det viktigaste att vår kärnverksamhet fungerar.  
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14. Infobladet 

KO har ordet/gårdsfogdetorpet/jubileum/planeringshelg/månadens avdelning –Rovfåglarna/ 

lägret/jubileumsgruppen. Deadline att lämna in text är innan nästa helg. 

15. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik ”Moberg” Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Rebecka Insulander 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Terminsprogrammet VT19 

 



Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 461  Sid 9/10 
 

 

  



Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 461  Sid 10/10 
 

Bilaga 2 – Valberedningens förslag till internetroller 

 

 

 


