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Kårstyrelsens sammanträde nr 462 
Mötesdatum: 2019-02-03 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Alban Kjellgren Axlund, 

Rebecka Insulander, Konstantin Josefsson, Erik Frykholm samt Viktor Insulander. 

 

1. KS öppnande 

Patrik Moberg öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Erik Frykholm valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  

Det fastställdes att vi är ej beslutsmässiga. Eventuella beslut fattas interimistiskt och fastställs 

på nästa möte. 

4. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes utan tillägg.  

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS460 – Lägges till handlingarna 

KS461 – Det noterades att två händelser på terminsprogrammet inte överensstämmer med 

önskat. Datumen för Kvart i Gustafs sommarresa ska korrigeras, korrekta datum är 24 juni – 4 

juli. Platsen för Kvart i Gustafs övernattning nu i helgen ska vara Petters storstuga, inte 

Torpet. Ändringar görs och protokollet återremitteras till nästa möte.  

6. Kompletterande val och förändringar 

Diskussion fördes om kompletterande val av gårdsfogde.  

7. Avdelningsbidrag vid övernattning i scoutlokalerna 

Frågan återremitteras till nästa möte då beslutsunderlaget inte följde med kallelsen till detta 

möte. 

8. AU informerar 

Scouternas Dag: Årets tävling går av stapeln i Björkhagen, mer exakt Nytorp. Kåren har en 

kontroll på Björnklon. Viktor Insulander vill organisera kontrollen. Moberg meddelar TOIS 

detta. 

Samarbete med Älvsjö kring HLR utbildning: Lovisa Engwall, kårordförande i Älvsjö scoutkår, 

håller på att organisera en HLR-utbildning. Förhoppningsvis kan vi samarbete i detta. 
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9. Läger 2019 

a) Spårarscouter 

KS beslutade att välja Alban Kjellgren Axlund till grenlägerchef för spårarscoutlägret.  

Beslutet fattas interimistiskt och konfirmeras på nästa möte. 

b) Upptäckarscouter 

Intet nytt. 

c) Äventyrarscouter 

Intet nytt. 

d) Utmanarscouter  

En representant för utmanarscouterna bör finans i lägergruppen. Utmanarscouterna 

uppmanas att utse en representant inför kommande lägermöten. 

e) Ekonomi 

En budget behöver göras.  

10. Läger 2018 

a) Upptäckarscouter – verksamhet 

Intet nytt. 

b) Äventyrarscouter – verksamhet 

Intet nytt. 

11. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Möten enligt planering. Fått några nya scouter. 

Kommer hända fram till nästa KS: Möten 

Avdelningen har dragit igång terminen och det har börjat några nya scouter och ovanligt 

få scouter har slutat. Avdelningen är full med scouter! Programmässigt vore det bra att 

vara ute men just nu är det vinter och det är lite kallt. Anna, Peter och Rebecka är ledare 

på avdelningen och de har en lista på stödledare de kan ringa vid behov. 

ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har vi haft tre ordinarie möten, varav det senare 

körde vi utomhus med pulkaåkning och varm choklad. Det är roligt att se att avdelningen 

växer, inom kort blir vi förhoppningsvis totalt 31 scouter och 9 ledare.  

Kommer hända fram till nästa KS: Ett hygien- och knopmöte, ett temamöte (agenttema), 

ett isvettsmöte samt ett sportlovsmöte. Utöver detta har vi också övernattning i 

scoutlokalen på Rehnsgatan 16-17 februari, som vi avslutar med bad på Sydpoolens 

äventyrsbad. 

Övrigt: Av de nya scouter som på senare tiden kommit har vi noterat att en hel del 

kommer från WV, där flera uppger att de inte trivts. Dessutom verkar kårer söder om 
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stan vara nästan fulla på scouter i spårarålder, vilket gör att en del söker sig till Vasastan 

istället. 

iii. Snabbfötterna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft två möten där vi har övat på chiffer, woodcraft och 

knopar 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha vanliga möten där vi övar på bland 

annat allemansrätten, L-ABC och livlina. 

Övrigt: Vi får en ny scout den 4 februari 

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Sedan sist har vi haft terminsstart och delat in scouterna i nya 

patruller. Vi har haft tre möten, ett teambuilding-möte, ett skridskomöte och ett 

woodcraftmöte med iii. Vi har fått två nya scouter. 

Kommer hända fram till nästa KS: Nästa vecka har vi föräldramöte. Vi kommer även ha 

ett reflektionsmöte och ett introduktionsmöte för ett tema som vi kommer att hålla på 

med under terminen. 

Övrigt: Sofia har varit i Malawi sedan planeringshelgen men är nu tillbaka. 

v. Skogsmännen: 

Hänt sen senaste KS: Vi har börjat den nya terminen med vanliga avdelningsmöten. 

Eftersom vi hade en konstant och bra närvaro av scouter under förra terminen så 

beslutade vi att dela upp de tre patrullerna till fyra patruller, så nu har vi Falken, Uttern, 

Räven och Örnen öppna. Därför hade vi även PL och vPL-val på vårt förra möte. 

Patrullerna har även haft ett patrullmöte där de löst har börjat planera sina 

patrullövernattningar som de ska ha senare i vår. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fram tills nästa KS kommer vi ha ett avdelningsmöte 

där vi tränar och även ett möte där vi besöker scoutmuseet. Patrullerna kommer även få 

fortsätta planera sin patrullövernattning på ett patrullmöte.  

Övrigt: Al och vAl Lärka och Malte är i full färd med att planera rådspatrullens första 

rådspatrullsövernattning med de nyvalda PL- och vPLarna. 

I övrigt så kommer jag Harald inte kunna delta på söndagens KS då jag är bortrest.  

vi. Rovfåglarna:  

Hänt sen senaste KS: Uppstart av terminen med Berguven sedan uppstart för hela 

avdelningen. Sist hade vi ett eldningsmöte där scouterna fick lära sig göra en blåslampa. 

Vi har även övat på morse. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fler möten. 

E-träff för alla som har gått E-kursen den 16 februari i Mälarhöjdens stuga, Kåken. 

Hägerstenshajk sista helgen i februari, där vi sover inne i Örnsbergs lokal, besöker 

Scoutmuseet samt på söndagen lagar mat utomhus på stormkök och vandrar tillbaka till 

Bredäng. 

Berguven kommer ha RM på tisdagen på sportlovet. 
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Övrigt: Planen har varit att rekrytera nya scouter med hjälp av konsulenterna, men vi har 

inte bokat in någon rekrytering så nu blir fokus istället att försöka få till det efter 

sportlovet inför träningsövernattningen. 

vii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: Vi har haft tre möten sen senaste KS. Vi har bland annat badat 

isvak vid Hellasgården under ett möte. Under första mötet på terminen bestämde vi 

också lite ansvarsområden för denna termin.  

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att 4 möten, där vi bland annat ska åka till 

Ikea för att köpa saker till vår lya.  

Helgen 8-10 februari åker vi på övernattning ute på Pettersberg. 

En scout har slutat. 

viii. Betongen 

Hänt sen senaste KS: Vi har varit på övernattning där vi har spelat brädspel och eldat. 

Samt ett träningsmöte inför snåriga skäggen. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha minst 2 möten. 

b) KUL: 

Sedan senaste KS har tre ledare gått Trygga Möten och kårutbildaren har skickat ut 

information om kurser till de som visade intresse under planeringshelgen. Flera har anmält 

sig till Leda scouting och Leda avdelning. 

Nu är det 7 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. 

Leda scouting 

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

Kåren står för hela avgiften. 
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Leda scouting i korthet Kärrtorp 

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

diskussioner och övningar. 

9 mars / Sista anmälningsdag: 17 februari / 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-korthet-karrtorp-mars-

2019/ 

Friluftsledarkurser 

Under våren och sommaren går friluftsledarkurser i kajak, sommarfjäll och vinterfjäll av 

stapeln. De ger kunskaper i hur lite mer avancerade friluftsaktiviteter kan genomföras på ett 

säkert sätt. Kurserna innehåller en del med teori och säkerhet och en del där kursdeltagarna 

genomför en friluftsaktivitet för äventyrare och utmanare. 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#vf_friluftsledarkurs,vf_nationell 

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 

Alban ankom mötet 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Funkar väldigt bra. Någon har städat väldigt bra i eldningsskåpet. Tack så 

mycket!  

ii. Rehnsgatan: Det har varit en extern uthyrning och denna har lämnat lokalen stökig och 

med eventuellt klotter samt trasiga tofflor. 

Vi bör fundera över var vi vill dra gränsen för våra uthyrningar. Saker kan gå sönder och 

grannar kan bli förbannade om vi inte är tydliga vid uthyrningarna. Ska vi ha ett avtal 

som ska skrivas på? Deposition? VI behöver titta på hur andra kårer gör.  

Vår inofficiella policy har hittills varit att vi hyr ut lokalen till barnkalas och möten. 

iii. Material: Äventyraravdelningarna uppmanas att packa upp sitt lägermaterial på Petters!  

d) Pettersberg: Handens scoutkår önskar hyra Petters för sitt sommarläger 11-19 augusti. Det 

finns även fler uthyrningar på sommaren. 

Det är numera installerat 24-timmarsvärme på Petters. En ny kaffebryggare är installerad och 

en ny vattenkokare ska installeras.  

e) Ekonomi: På ett sätt ser ekonomin väldigt bra ut. Vi har fått vårt Sensus bidrag för 2018. Om 

vi är lite snabba skulle vi även kunna få in Sensusbidraget för VT-19 på detta ekonomiska år. 

Vi har fått bidrag från Gustav Vasa-församling på 25 000 kr. Detta verksamhetsår har vi fått 

två bidrag (ett i höstas och ett nyligen) men förra verksamhetsåret fick vi inget bidrag alls. Ett 

tackbrev kommer att skickas till församlingen. 



Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 462  Sid 6/6 
 

Det kostar ganska mycket att vara med i distriktets tävlingar, som till exempel Scouternas 

Dag. Detta verksamhetsår har vi betalat 12 000kr till distriktet i tävlingsavgift.  

Inom den omedelbara framtiden kommer viktiga ansökningar gällande bidrag att göras. Både 

kommunala och statsbidrag sökes nu. Kommunen ställer krav på 15 närvarotillfällen under 

ett kalenderår för bidragsberättigande. Se till att ALL närvaro finns registrerad. 

f) Jubileumsgrupp: Alla medlemmar bör börja få lite brev hem. Alban skickade dem i onsdags. 

Planeringen av kårdagen/kårövernattningen ska snart genomföras. Alla avdelningar måste 

delta med representant på den planeringen.  

12. Övriga ärenden 

Punkten utgår. 

13. Infobladet 

KO har ordet. Rovfåglarna ska skriva om sig. Snåriga skäggen. Kårplaneringsmöte 17:00 3 

mars. Lägerplaneringsmöte?  

14. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik ”Moberg” Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Erik Frykholm 
Justeringsperson  


