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Kårstyrelsens sammanträde nr 463 
Mötesdatum: 2019-03-03 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Mikael Johansson, Carl Hamberg, Agnieszka Wrzalik, Alban 

Kjellgren Axlund, Rebecka Insulander, Konstantin Josefsson, Harald Tydén, Erik Frykholm, Viktor 

Insulander. 

 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Carl Hamberg 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 

KS 461 – lägges till handlingarna 

KS 462 – lägges till handlingarna 

6. Kompletterande val och förändringar 

KS beslutade att välja Kjell ”Limpan” Lindberg till gårdsfogde för Pettersberg. 

KS beslutade att notera att vAL Erik Nilsson ej är aktiv på tidigare vald avdelning 

(Snabbfötterna). 

7. Avdelningsbidrag vid övernattning i scoutlokalerna – bilaga 1 

Diskussion fördes gällande förslaget. Hittills har det varit gratis för avdelningarna att nyttja 

lokalerna under helgerna. 

KS beslutade att avslå förslaget om att låta kårens avdelningar sova i scoutlokalerna utan 

kostnad mot att lägerbidrag ansöks om för vistelsen och att bidraget tillfaller lokalen som 

nyttjats.  

8. AU informerar 

”Nya” märkessystemet: AU ska undersöka det nuvarande märkessystemet som används 

inom Scouterna som lägga fram ett förslag för KS.  
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Kommande KS: Vårens sista KS är den 2 juni, samma helg som kårhelgen och Stockholm 

Marathon. Ett förslag är att flytta fram det mötet till den 9e juni. På den helgen infaller dock 

arbetshelgen. Patrik skickar ut ett mail med förslaget så alla ledamöter kan ställa sig till 

förslaget.   

Krishantering: Diskussion fördes gällande krishantering. Kåren har ett upprättat dokument 

kring krishantering. Dokumentet är dock inte känt för alla. AU ska lokalisera dokumentet och 

lägga det på ett ”bra ställe”. 

9. Läger 2019 

Ett lägermöte hölls innan KS och en grovplanering har lagts. Om intresserade känner at de vill 

bidra får de gärna höra av sig med detta till lägercheferna.  

a) Spårarscouter  

KS valde Alban Kjellgren Axlund till grenlägerchef för spårarlägret. 

b) Upptäckarscouter  

Intet nytt. 

c) Äventyrarscouter  

Intet nytt. 

d) Utmanarscouter 

Datumen för Kvart i Gustafs sommarresa är 24 juni – 4 juli. På sommarresan kommer man att 

vandra i Skottland. Konstantin är kommunikatör/grenlägerchef för utmanarna.  

e) Ekonomi 

Arbete med budgeten för kommande år pågår. Ett förslag kommer att finnas till nästa KS. 

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: Program enligt planering. Haft uppehåll för sportlov. 

Kommer hända fram till nästa KS: Övernattning på Sjövik nu till helgen. 

ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har Waingunga haft tre vanliga möten med fokus 

på knopar och knopmärken, chiffer och isvett. Dessutom har vi haft en lyckad 

övernattning 16-17 februari i stanlokalen som avslutades med bad på Sydpoolens 

äventyrsbad. Avdelningen är stor och vi har de senaste mötena varit ungefär 25-27 

scouter på varje möte. På ledarsidan är vi också ganska många och det känns stabilt. 
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Kommer hända fram till nästa KS: Fram till nästa KS kommer vi ha fem ordinarie möten 

med fokus på livlina, kimsspel, geografi i Norden, knopar och miljöarbete. Dessutom 

startar vi ett hantverksarbete där scouterna under flera möten får göra sina egna 

kåspåsar inför sommarlägret. 

iii. Snabbfötterna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten med bland annat knopar, chiffer och påbörjat 

märket ”Brinna”. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att avsluta märket Brinna, sopsortera, göra 

tennsoldater och förbereda oss inför hajk. 

iv. Gnagarna:  

Avdelningen har haft möten som vanligt men varit kort om ledare samtidigt som många 

scouter deltar. Stina Hedskog kommer att hjälpa till under våren. Det finns bra planering 

som underlättar och till helgen kommer avdelningen att åka på övernattning. Det har 

kommit motsägande bud från AL som skapat osäkerhet i teamet.  

v. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Vi har fortsatt med vanlig verksamhet sedan senaste KS med 

avdelningsmöten men också patrullmöten. På patrullmötet så har scouterna fortsatt 

planera sina patrullövernattningar som de ska genomföra i mars. Rådspatrullen har 

också haft övernattning med Lärka och Malte för att svetsa samman patrullen. På 

sportlovet hade vi också ett lovmöte där fem scouter åkte ut med Malte, Viktor och Lolle 

till Hellasgården och badade isvak (dock utan is...). 

Kommer hända fram till nästa KS: Fram till nästa KS kommer vi fortsätta med ordinarie 

verksamhet med avdelningsmöten. Vi ska bland annat göra en liten utflykt till 

Scoutmuseet på mötet nästa vecka. Vi ska ha ett temamöte med scouterna. Vi kommer 

också ha patrullövernattningar under helgerna som kommer i mars. 

vi. Rovfåglarna:  

Hänt sen senaste KS: Verksamhet enligt planering. 

Övernattning i Rotundan första helgen på sportlovet, med fem närvarande scouter, vi 

vandrade från Örnsberg till Bredäng med lunch längs vägen som patrullen själva fick 

planera och inhandla på söndagen. Ledarna känner att syftet med Hägerstenshajken 

uppfylldes, det vill säga att stärka gemenskapen, träna på att hajka med packning och 

laga mat på stormkök. 

Kommer hända fram till nästa KS: Verksamhet enligt planering. 

En av Rovfåglarnas tävlingar, Näbben, kommer att starta. Näbben är en femkamp för 

patrullerna under terminen. Fokus på träning inför Scouternas Dag och sommarlägret. 

Övrigt: Berguven har haft ett möte på lovet och kommer åka på endagsutflykt på en helg 

under mars. Ledarteamet har inte någon "hög" ambitionsnivå just nu utan kör lite på 

rutin. Andreas kommer tillbaka i april och då ökar vi troligen tempot. 
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vii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: KiG har haft tre möten sen senaste KS. Ett möte spenderades på 

Ikea. Efterföljande möte fixades det i våra lya och under det mötet var det också 

föräldramöte. På det senaste mötet tävlade vi under större delen av mötet. 

Vi hade en mysig övernattning helgen 8-10 feb. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fram till nästa KS kommer vi att ha fem möten, bland 

annat ett möte med en annan kår. 

viii. Betongen: 

Hänt sen senaste KS: Vi har haft ett planeringsmöte inför sommarresan.  

Kommer hända fram till nästa KS: Fler möten. 

Övrigt: Laget kommer inte att bestiga Kebnekaise under sin sommarresa utan kommer 

att vandra i Skåne och Köpenhamn. 

b) KUL:  

Sedan senaste rapporten har en ledare gått Trygga Möten och kårutbildaren har skickat ut 

påminnelser till övriga som inte gått Trygga möten än och de som har intyg som går ut inom 

ett par månader. 

Nedan finns information om kursen Leda för en hållbar värld som är öppen för 

utmanarscouter. Hjälp gärna till att sprida informationen till kårens utmanare. 

Det är flera av kårens ledare som har pratat om att gå kurs. Det är viktigt att alla som 

anmäler sig till en kurs meddelar kårutbildaren själv eftersom den informationen inte 

kommer fram på annat sätt. 

Nu är det sex 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 för en hållbar värld 

29 juli - 4 augusti i Göteborg / Sista anmälningsdag: 31 mars 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-for-en-hallbar-varld-3/ 



Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 463  Sid 5/7 
 

En kurs för utmanarscouter som vill förändra världen. 

Kursen har sin utgångspunkt i FNs globala mål och Agenda 2030 och under kursen utforskas 

ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar. Kursen hålls i samarbete med 

försvarsmakten på ett av försvarsmaktens segelfartyg. (Inga seglingskunskaper krävs) 

Du betalar endast resekostnader upp till 400 kr. Kursen i sig är gratis. 

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 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Funkar bra.  

ii. Rehnsgatan: Det börjar dra ihop sig till operation Rehnsgatan. Tänk på att skicka 

människor till arbetsdagen. Det finns en plan som ska genomföras.  

Det finns en hel del uthyrningar på lokalen. Lokalfogdarna har tagit fasta på det vi 

pratade om på förra KS, och vi har begränsat till vilka vi hyr ut. Vi försöker ha 

hyresgäster som uppfyller våra värdegrunder. Det finns inga skriftliga avtal på detta men 

i och med pengaöverföring godkänner man vissa punkter.  

iii. Material: Surrningsstänger – det finns en plan. Livlineklumpar – Planen är att köpa en 

testklump (Skogsmännen) och testa den. Alban kan hämta klumpen.  

d) Pettersberg: Igår var det problem med värmen. Idag fungerar allt bra.  

Det är ett stort tryck på att hyra stugan både från scouter och Airbnb. Detta ställer större 

krav på oss att åka ut till Petters och underhålla stugan.  

Våra nycklar till stugan finns inte på distriktet längre. Vi har alla nycklarna hos oss. 

e) Ekonomi: Ingen rapport finns.  

f) Jubileumsgrupp: Jubileumslägret och kårhelgen har diskuterats. Jubileumsgruppen ska ha 

möte och skicka ut inbjudan till kårhelgen.  
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12. Övriga ärenden 

a) Sofia – Det står fel i ledarmatrikeln på hemsidan gällande ledarutnämningar. Webmaster 

informeras om detta 

b) Valborg i Bredäng – AU hör med Simon. 

13. Infobladet 

KO har ordet. OP Rehnsgatan. Lägercheferna säger några ord. Presentation av en avdelning, 

KiG. Scouternas Dag kommer snart, 11maj.  

14. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Carl Hamberg 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Beslutsunderlag avdelningsbidrag vid 
övernattning i scoutlokalerna 

 

Hej!  

Se nedan: 

  

När avdelningar från kåren sover på Pettersberg har vi tidigare beslutat att det är gratis för 

avdelningen, men att avdelningsbidraget för vistelsen ska tillfalla Pettersberg. 

Scoutlokalerna i Vasastan och Bredäng hyrs också båda ut under helger, om än mindre ofta 

och med lägre intäkter. Under KS 461 diskuterades huruvida vi skulle göra på samma sätt på 

Pettersberg, dvs att hyran för avdelningar för övernattningar i lokalerna fortsatt är gratis för 

våra avdelningar, men att avdelningsbidraget tillfaller respektive lokal. 

  

Styrelsen bordlade 

att låta kårens avdelningar sova i scoutlokalerna utan kostnad mot att lägerbidrag ansöks om 

för vistelsen och att bidraget tillfaller lokalen som nyttjats. 

  

  

Med vänliga hälsningar 

Alban Kjellgren Axlund 

Tf. avdelningsledare på Waingunga, GVB 

 


