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Kårstyrelsens sammanträde nr 464 
Mötesdatum: 2019-04-07 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Simon Ström, Alban Kjellgren Axlund, Rebecka 

Insulander, Elsa Jackson-Ward, Konstantin Josefsson, Vanesa Gracia Sanchez, Erik Frykholm, Lärka 

Nordberg, Viktor Insulander samt Leonard Macchi.  

 

1. KS öppnande 

Peter Gustafsson öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Simon Ström 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 463 – ej justerat ännu. Återremitteras till nästa möte. 

6. Kompletterande val och förändringar 

Inga kompletterande val gjordes. 

7. Jubileums- och kårhelg med terminsavslutning 

Ett möte gällande jubileums- och kårhelgen hölls innan detta KS. Ett mail har skickats ut av 

jubileumsgruppen. Punkten skjuts upp till dess att Alban kommer.  

Det har varit frågor gällande förra mötet och för att klargöra så var mötet innan förra KS ett 

formellt möte. Förslaget på matkostnad på 21 kr per scout och måltid kvarstår. Tanken är att 

ledarkostnaden för maten slås ut på scouterna, vilket innebär att om det kommer ledare, 

aktiva eller inaktiva, så får de gratis mat.  

Jubileumsgruppen ska snart ha möte igen.  

8. Valborg 

Även i år kommer vi att genomföra Valborg i samarbete med kyrkan och JKS. Vi är ansvariga 

för säkerheten kring elden. Peter vet hur släckningen brukar genomföras. Det har även 

diskuterats om att det ska finnas försäljning. Vi har då möjlighet att sälja korv och 

hamburgare. Vi har även möjlighet att göra reklam för oss själva.  
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Samling kommer att ska vid kyrkan och därefter går vi i fackeltåg till eldplatsen. Samlingen för 

ledare är klockan 17.  

Rovfåglarna kommer med ledare och scouter. Skogsmännens ledare kan inte komma men 

eventuellt kommer scouter från avdelningen. Snabbfötterna planerar att delta.  

Kontakta Simon vid frågor. 

Alban Kjellgren Axlund ankom mötet. 

9. AU informerar 

Budget och verksamhetsmöte: Det är dags att arbeta med nästa års budget och 

verksamhetsplan. Fundera på vad ni och era ledarteam önskar i verksamhetsplanen för 

kommande år. Finns det något som ska läggas till eller tas bort? 

Scouternas Dag: Kom ihåg att anmäla er! 

Scouternas Natt: Det är uppstartsmöte den 22 maj. Alban och Pliiiggis kommer att delta på 

detta möte. Just nu verkar det som att vi är ansvariga för söndagskontrollen alternativt första 

dagskontrollen. Alban kommer att vara ansvarig för gemensamt käk och kök. 

Det vore jättekul om det deltog ett roverlag med inaktiva ledare på tävlingen.  

Nya märkessystemet: Statusuppdatering på denna punkt – AU arbetar fortfarande på detta. 

Kommande KS: Nästa möte är planerat till den 2 juni. Det finns ett önskemål om att flytta 

detta möte till den 9e juni. KS beslutar att flytta KS466 till 9e juni.  

Krishanteringsdokument: Kåren har ett styrdokument i krishantering. Detta dokument 

behöver uppdateras och bör vara tillgängligt för alla ledare. Agga mailar ut dokumentet till 

alla i KS men frågan är var den ska finnas tillgänglig. AU ser till att styrelsen arbetar på 

dokumentet under nästa verksamhetsår. KS beslutar att en mapp med kårens styrdokument 

ska finnas på den låsta delen av gvb.nu. 

Korvstånd på Jula: Vi har fått en förfrågan om vi vill sälja korv vid Jula. Intresserade får 

kontakta arrangörerna själva.  

Inspelning Vem kan slå Anja och Foppa: Vi har fått en förfrågan om att delta på en 

inspelning. Intresserade får kontakta arrangörerna själva. 

10. Läger 2019 

a) Spårarscouter 

Inbjudan är utdelad. Peter har träffat en scoutledare som varit på övernattning på 

Skräddartorp. Han har tips på hajksträckningar och man kan gärna kontakta honom med 

frågor. Det finns en grovplanering för lägret. Många scouter är intresserade av lägret, 

Waingunga har redan åtta anmälda scouter.   

b) Upptäckarscouter 

Ledarteamet ska ha möte den 13e april. Inbjudan är utskickad. En scout är anmäld och 

många är intresserade.  

  



Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 464  Sid 3/10 
 

c) Äventyrarscouter 

Inbjudan till lägret har delats ut. En scout på Skogsmännen är anmäld och många scouter är 

intresserade. Ledarna har planeringsmöte den 14e april (efter rekningen av lägerängarna). 

Einar och Saga kommer att vara ledare på lägret.  

d) Utmanarscouter 

Utmanarscouterna kommer att ha en egen del på lägret. Den infaller 1-4 augusti. Då 

spårarscouterna kommer ut till lägret går utmanarna till sina avdelningar. Det är dock oklart 

hur många som kommer att delta på lägret. 

e) Ekonomi 

Lägerledningen har ett förslag till budget. Det kommer att skickas ut efter mötet. Beslut 

fattas på KS i maj.  

11. Läger 2018 

a) Upptäckarscouter och äventyrarscouter – verksamhet – Bilaga 1 

Lägges till handlingarna. 

12. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Vanliga avdelningsmöten. Besökt scoutmuseet. I och med att vi är 

så många, upp till 35 st, har vi prövat att köra halva patruller, dvs åtta patruller. På vissa 

moment funkar det. Detta så att det blir lättare för scouten att ta plats och delta. 

ii. Waingunga:  

Hänt sedan senaste KS: Waingunga har haft fem ordinarie möten sedan senaste KS med 

cirka fyra nya scouter sedan dess. Framförallt har vi fokuserat på livlina, knopar, sjukvård 

och miljö samt ett hantverksprojekt som sträckt sig över fyra möten. Vi är numera runt 

30 scouter och fem ledare per möte. Det märks att en del scouter kommer utifrån 

eftersom det är fullt på många spåraravdelningar runt om i Stockholmsområdet. På 

pappret är vi nog runt 35 scouter (varav några ska in i Scoutnet), så vi börjar nog närma 

oss vår gräns för hur många vi kan vara. 

Kommer hända tills nästa KS: Då vi skickade ut lägerinbjudan förra veckan lär vi ha fått in 

en drös lägeranmälningar tills nästa KS. Däremot är sista anmälningsdag 30:e maj, så 

först nästnästa KS vet vi spåraravdelningar hur många scouter som kommer. Vi kommer 

också att ha ett sjukvårdsmöte, ett eventuellt påsklovsmöte (om intresse finns), samt 

övningsmöten ute i Observatorielunden inför Scouternas dag. Utöver detta har vi också 

föräldramöte om ett par veckor, med fokus på lägerlivet, packning och utrustning. Vi 

skickar också inom kort ut inbjudan för kårövernattningen, som många av våra scouter 

redan är exalterade inför. 

Övrigt: Just nu flyter det på riktigt bra på avdelningen, det enda som jag bedömer att vi 

behöver jobba på är att se till att vår assistenttripplett Bea, Christina och Bella känner 

större driv att ha en mer reguljär närvaro. 
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iii. Snabbfötterna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten som vanligt, där vi bland annat har övat på 

livlina, knopar och woodcraft. Vi har även målat och gjutit tennsoldater. Haft en 

övernattning/hajk med Gnagarna. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha möten som vanligt där vi kommer 

att lära oss surrning, scoutlagen och sopsortering. 

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Since the last KS we have had five ordinary meetings. We have 

learnt some chiffer, knots and first aid. We also had an "escape room" meeting and an 

international meeting.  

We also had an övernattning in Petters with Snabbis.  

Kommer hända fram till nästa KS: We will have three ordinary meetings. 

Övrigt: Avdelningen har lite problem med ledarnärvaron då det nästan alltid är en ledare 

frånvarande (inte samma ledare). Stina Hedskog har hjälpt till på cirka ett möte per 

månad.  

v. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Vi har fortsatt med ordinarie verksamhet, dvs avdelningsmöten. Vi 

besökte exempelvis Scoutmuseet på ett av mötena. Nu har även alla 

patrullövernattningar genomförts med mycket lyckat resultat. Samtliga fyra patruller på 

avdelningen hade lyckade övernattningar vilket gläder. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer fortsätta med avdelningsmöten av 

varierande karaktär fram tills nästa KS. På lovet ska vi kanske ha ett lovmöte, vi filar 

fortfarande på vad det i så fall skulle innehålla. På sportlovet senast hade vi ett lyckat 

isvaksmöte och på höstlovet innan det lagade vi mat med lyckat resultat. Vi ska också ha 

en träningsövernattning i slutet av april inför scouternas dag i maj. Den har vi 

tillsammans med Rovfåglarna. 

Övrigt: Jag kommer dessvärre inte kunna medverka på söndagens KS då jag är bortrest. 

Avdelningen har varit med i scouttidningen DEMED, jättehäftigt! 

vi. Rovfåglarna:  

Andreas är tillbaka på avdelningen.  

vii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: Vi har haft 5 möten sen senaste KS. Bland annat ett hemma hos 

möte på en båt, ett möte då vi fokuserade på att gå igenom packning inför sommarens 

resa och ett möte med Sollentuna Södra Scoutkårs utmanarlag. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att fortsätta att ha ordinarie möten. Vi 

kommer även att ha en dagsvandring den 14 april för att öva inför sommarens resa. 

Helgen efter påsklovet 26-28 april kommer vi att köra Lådan. Det är fem lag anmälda. 

Övrigt: Vi har haft en ny scout som testar på och det verkar som att han kommer att 

fortsätta. 
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viii. Betongen:  

En scout har lite dålig närvaro, man ska försöka prata med personen. Lolle och Elsa har 

gått första delen av Alunit.  

b) KUL: 

Sedan förra rapporten har tre av kårens ledare påbörjat utbildningen Leda avdelning och de 

som ännu inte gått Trygga möten har fått påminnelser, jag har också delat 

utbildningsinformation i kårens facebookgrupp för ledare och utmanare. 

Nu är det tre ledare och styrelsemedlemmar som inte har gått Trygga möten och fem ledare 

som har intyg som kommer att gå ut innan terminen avslutas. 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 scouting 

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

Leda scouting i korthet Värmdö 

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

diskussioner och övningar. 

25 april kl. 18-21 / 2 maj kl. 18-21 / Sista anmälningsdag: 18 april 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/i-korthet-tva-kvallar-pa-varmdo/ 

Leda scouting Danderyd 

16 maj kl. 18-21 / 19 maj kl. 9-17 / Sista anmälningsdag: 9 maj 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/danderyd-maj-2019/ 

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 Tredelad 

18-20 okrober 2019 Skatboet / 7-9 februari 2020 Gilwell / 15-17 maj Vindalsö / Sista 

anmälningsdag i oktober 2019 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/tredelad-pa-anrika-skatboet-gilwell-

och-vindalso-2019-2020/ 

Ordförandeprogrammet 

Detta är en utbildning för dig som är ung (ca 18-26 år gammal) i en styrelse och är eller har 

ambition att bli ordförande. Utbildningen är öppen för unga ledare i civilsamhället, inte bara 

från Scouterna och fokuserar på ett ledarskap utifrån ett värdebaserat perspektiv. 

Utbildningen består av en webkurs, tre kurshelger (oktober, januari, maj) och ett 

mentorskap. 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/profilkurser/ordforandeprogrammet/ 
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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:  

Skrivarna – vilken fungerar? Skrivarna testas efter mötet av Peter och Simon.  

Påsklovsdisco kommer att genomföras för spårarscouter på tisdagen under påsken (16 

april). Äventyrarscouterna på Rovfåglarna har varit intresserade av att hjälpa till. 

ii. Rehnsgatan:  

OP Rehnsgatan: Lokalfogdarna har inte hunnit tag i detta denna termin. Troligtvis 

genomförs detta i höst istället. 

Uthyrningar: Gällande uthyrningar så har kårordförande meddelat att ”Förbudet för 

uthyrning kvarstår till vi har haft KS och att det finns ett godkänt avtalsbrev som är 

godkänt av mig som kårordförande och KS”. Alban pratar med kårordförande.  

Brandsäkerhet: Den 18e mars genomfördes en möteskontroll gällande brandsäkerhet. 

Man passade då på att kontrollera lokalen gällande brandsäkerhet. Det noterades att 

brandsläckaren i köket inte stod på rätt nivå, att det fanns brandfarliga vätskor vid 

spisen samt att nödbelysningen inte lyste. Lokalfogdarna kommer att titta på dessa 

punkter.  

Gällande nödbelysningen så SKALL den vara tänd. Det finns regler som kräver att 

nödutrymningsskyltarna är konstant påslagna. Det är bra om alla avdelningen testar sina 

brandrutiner.  

iii. Material:  

Livlineklumpar: Skogsmännen skulle köpa en klump och testa. Detta är ej gjort. Lärka 

undersöker detta.  

Surrningsstänger – inget nytt.  

d) Pettersberg: 

Det är många uthyrningar just nu. Det är arbetshelg 6-9 juni. Det finns fortfarande 

lägermaterial mellan containrarna som det vore bra om man städade bort. 

e) Ekonomi: Vi har fått medlemsaktivitetsbidrag från kommunen men dock ej hyresbidraget. 

Kom ihåg att skicka in kvitton för avdelningsbidrag senast 15 maj till Peter.  

Fakturan från Scouterna har gått ut och fyra av våra scouter har inte betalat.  

f) Jubileum 2019: 

Se punkt 7.  
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Leonard Macchi ankom mötet. 

13. Övriga ärenden 

Punkten utgår. 

14. Infobladet 

Månadens avdelning KiG. Valborg. Disco. Kårhelg.  

15. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Peter Gustafsson Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Simon Ström 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 –  Sommarlägret på Pettersberg 2018 
 

Lägret sommaren 2018 var planerat 

att äga rum på Issjö lägerängar (som 

ägs av en scoutfamilj som är/var 

medlemmar i vår grannkår 

Wallinum Väpnarna) och ligger norr 

om Stockholm i trakterna söder om 

Norrtälje. Vi hade rekat lägret under 

våren och pratat med ägarna och 

dom som förvaltade lägerängarna 

så att allt verkade toppen inför 

sommarens läger…. 

 

Sen kom värmen, skogsbränderna och eldningsförbudet. Ingen öppen låga fick användas, i början fick 

man använda gasolkök, men efter någon vecka var även detta förbjudet. Överallt runt om i Sverige 

ställdes scoutläger och hajker in. Vårt läger skulle äga rum om bara några veckor och efter en intensiv 

diskussion med markägarna så kom vi fram till att det skulle vara ytterst svårt att bedriva läger på 

den nivå vi vill på Issjö, utan någon möjlighet till patrullmatlagning. Vi stod inför ett val, antingen 

ställa in lägret eller hitta någon lösning. Våra blickar vändes mot Pettersberg. Vi hade pratat om att 

ha ett läger där några tidigare, men det var inget som blev av eller som vi ansåg vara önskvärt då (vi 

är ju på Pettersberg så mycket annars ändå). Vi bestämde oss tillslut att byta lägerängar till 

Pettersberg, och då bo uppe vid ängarna vid Torpet och nere vid ängsjeepen.  

 

Lösningar för att kunna bedriva läger på Pettersberg när det var totalt eldningsförbud 

Vi införskaffade dubbla kokplattor till våra patruller och drog en lång utomhus elkabel till 

patrullbyarna.  Efter avvägning av riskerna med att elkabeln skulle kunna bli för varm pga. längden så 

valde vi att köra på detta. Vi hade ett ”proppskåp” som en mellan station från den långa 

utomhuskabeln till våra kokplattor, för att få en propp att gå om något skulle gå fel. Matlagningen 

gick oerhört bra med kokplattorna, något som deltagarna dock inte fick uppleva var just 

inhämtningen av ved och eldningen. Däremot så tog matlagningen ungefär lika lång tid som vid 

eldning antagligen på grund av värmen.  

Vi valde att ha bad vid lunchtid istället för varje morgon av förklarliga skäl. Något som vi kanske 

kommer vilja fortsätta med. Här krävs en utvärdering av upplägget. När vi skulle bada skjutsade vi 

scouterna till Grindsjöns badplats med bil. Detta skedde inte varje dag, då vi några gånger istället 

använde duscharna på Pettersberg. 

Överlag så var storstugan avstängd för lägret. Den användes dock som kök och intendentur för 

upptäckarlägret och som skrivarstuga för tidningen och lite planering. Jag tror att alla ledare 

verkligen fick upp ögonen för gårdsfogdetorpet, seniortorpet och ladan under lägret. Dessa 

byggnader fick en mycket större funktion för oss då vi bodde på ängarna utanför dessa hus. Något 

som vi inte använde var ”redskapsboden” då den är fylld med prylar, vilket vi under lägret fick upp 

ögonen för att vi kanske bör försöka röja ut en del saker så vi kan ha ”Torpet husen” som ett 

aktivitetscenter.  
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Vi monterade upp två av våra egenbyggda dassmoduler och ställde dessa mellan Ladan och 

Redskapsboden med urinslangen nedför bergets baksida. 

Det var lite små jobbigt för deltagarna att hämta vatten nere vid storstugan, men enligt mig ovanligt 

lite klagomål över detta. 

 

Äventyrarnas hajk 

Eftersom vi nu inte hade någon ängshyra att 

betala längre drog äventyrarna iväg på 

skärgårdshajk till Nåttarö. Vår stora fråga var 

hur skulle vi lösa mat under hajken? Vi kunde ju 

inte använda stormkök eller elda. Lösningen fick 

bli att hajken endast blev en natt och en del 

kalla rätter. 

Vi började med att vandrade till Segersäng och 

tog pendeltåget till Nynäshamn. Innan vi kom 

fram till Segersäng hade vi en lunchstation med 

utkörd varm mat i kantiner (lagad på 

Pettersberg). I Nynäshamn tog vi en 

skärgårdsbåt till Nåttarö där vi slog läger vid 

Östemarsfladens östrasida. Där är det en väldigt 

vacker lägerplats med sandstrand inne vid viken 

och klippor ut mot det öppna havet. Det var 

väldigt många segelbåtar som också verkade 

uppskatta denna plats, men vi fick ändå lugn 

och ro. Här blev det kall pastasallad till middag 

och mycket bad.  

På vägen hem köpte vi mat på en grill i 

Nynäshamn till lunch och tog oss sedan tillbaka 

till Pettersberg. 
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                Temat 

Temat för lägret var Harry Potter och äventyrarna hade redan innan 

lägret fått göra sina egna unika trollstavar på ett avdelningsmöte. 

Upptäckarna gjorde egna trollstavar på plats om jag inte minns helt 

fel. På det stora hela så gick vi väldigt mycket in för att ha 

temamaterial som skulle ge rätt känsla för deltagarna. Vi hade fixat 

allt ifrån slipsar till supporterhalsdukar för våra två olika elevhem 

på Hogwarts, Ravenclaw och Hufflepuff.  

Temat handlade om att scouterna som var elever på Hogwarts, skolan 

för trollkonster och trolldom, skulle tävla i huskampen och träna på olika 

besvärjelser och annan nyttig kunskap som hur man känner igen olika magiska skrikande växter eller 

hur man duellerar. Det blev quidditch matcher flera gånger enligt dom internationella reglerna för 

mugglar-quidditch (vilket var helt galet kul!). 

När äventyrarna skulle på sin hajk blev storyn i temat att läraren i örtlära behövde hjälp mot värmen 

då alla hans växter började dö ut. Eleverna skulle då bege sig till ”Issjö” (pga. lägernamnet/märket) 

för att hämta hem en isfenix som ju alla vet för med sig kyla. Patrullerna lyckades hitta ett bo av 

isfenix ägg (som lyste blåa under natten) ute på Nåttarö samtidigt som blodmånen var uppe på 

himmeln. Senare under lägret, jag menar skolåret, så blev det bal med finsittning där maten servades 

av husalverna och med tillhörande dans med grammofon ute på ängen.  

Jag och mig veterligen även scouterna uppskattade verkligen temat, som lyfte lägret, nu var det inte 

längre bara ett läger utan eld på Pettersberg, nu var det ju faktiskt även ett skolår på Hogwarts!  

Deltagande på lägret 

På lägret hade vi två patruller från äventyrarna (eftersom Rovfåglarna var vilande detta år så hade 

dom scouter som var Rovfåglar gått med i Skogsmans patruller under året och så även under lägret) 

och två från Upptäckarna, totalt var det 22 scouter, ungefär jämnt för delade på äventyrare och 

upptäckare. Vi var ungefär 14 ledare på lägret, men inte alla närvarande samtidigt.  

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till Rebecka Insulander som briljerade i upptäckarköket och hjälpte 

Robin Engström med intendenturen! Överlag var vi många nya och unga ledare på lägret, vilka nog 

lärde sig oerhört mycket och bidrog till att lägret blev så lyckat som det ändå blev trots 

eldningsförbud och värmeböljan. 

Med Scouthälsningar 

Simon Ström - Grenlägerchef Issjö/Pettersberg 2018 

 

 


