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Kårstyrelsens sammanträde nr 465 
Mötesdatum: 2019-05-05 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 Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Konstantin Josefsson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  

Det fastställdes att vi inte är beslutsmässiga. Alla beslut fattas interimistiskt och fastställs på 

nästkommande kårstyrelsemöte. 

4. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg 12a/ Viktor. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS463 – lades till handlingarna 

KS464 – ej färdigt än. Återremitteras till nästa möte. 

6. Kompletterande val och förändringar 

KS beslutade att ledarutnämna Alban Kjellgren Axlund i Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng. 

Ledarutnämningen kommer att genomföras på våravslutningen 2019. 

7. Verksamhetsplan 2019/2020 

Innan detta kårstyrelsemöte hölls ett möte där alla kårens medlemmar var inbjudna att delta 

för att diskutera verksamhetsplanen för det kommande året, 2019/2020.  

De fyra personer som deltog gick igenom årets verksamhetsplan och kom med nya förslag för 

kommande verksamhetsplan. Peter kommer att maila ut dessa.   

8. Budget 2019/2020 

Budgeten diskuterades inte under mötet innan kårstyrelsemötet.  

Det ska dock noteras att kårstyrelsen har ett uppdrag från kårstämman att titta på 

ledaravgifterna i kåren. Ett förslag uppkom gällande ledaravgifterna, att ledare mellan 15-25 

år ska undantas ledaravgift. Peter visade på ett räkneexempel. 
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9. AU informerar 

Valborg: Årets Valborg firades inte traditionsmässigt då arrangemanget inte var tillräckligt 

förberett. JKS, kyrkan och vår kår har tyvärr brustit in förberedelserna. Stadsförvaltningen 

hade inte heller kommunicerat med trafikförvaltningen om städning av den traditionella 

platsen för majbrasan. Det fanns mycket skräp på platsen. Det alternativa valborgfirandet 

genomfördes som en korvgrillning vid Bredängs kyrka. Kåren representerades av Peter.   

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsåret är nästan slut och det är dags att summera året 

med att skriva en verksamhetsberättelse. De ska vara inlämnade till kårsekreteraren senast 

23 juni (midsommarhelgen).  

Nya märkessystemet: Scouterna håller på att se över märkessystemet. AU följer deras arbete 

och arbetar på hur vår kår ska implementera det. Mer information och ett förslag kommer. 

Tanken är att vi ska implementera det nya märkessystemet under nästa verksamhetsår. Om 

någon är intresserad av att vara med i arbetsgruppen – meddela AU detta. Alban och Viktor 

anmäler intresse av att delta i arbetet.  

Nästa KS: Infaller den 9e juni! Arbetshelg på Petters samma helg. 

gvb.nu – styrdokument: AU undrar hur det går med arbetet att lägga upp styrdokument 

gällande kåren på den låsta delen av gvb.nu. Peter meddelar att en lösning kan göras. Agga 

mailar dokumenten.  

Fana: Kårordförande har ansökt till Stiftelsen Sveriges Nationaldag om att erhålla en fana. I år 

delas cirka 60 fanor ut. Vissa föreningar/organisationer får hämta dessa under ceremoniella 

förhållanden på Skansen. Deras styrelse har meddelat oss att vi har tilldelats en fana! Vi får 

den dock hemskickad. 

10. Läger 2019 

a) Spårarscouter 

En doodle är på väg ut för att bestämma planeringsmöte gällande spårarscouternas del av 

lägret.  

Just nu är det 13-14 anmälda scouter från Waingunga. Inga scouter från Stingarna har anmält 

sig än men de har sagt att de är intresserade. 

b) Upptäckarscouter 

Ledarna har haft ett planeringsmöte och ska ha ett till om två veckor. De har även varit och 

rekat ängarna för lägret. Snabbfötterna har två anmälda scouter och ett antal intresserade 

scouter.  

c) Äventyrarscouter 

Ledarna har rekat ängarna för lägret och efter detta hade de ett lägermöte. Skogsmännen 

har några anmälda scouter.  

d) Utmanarscouter 

Diskuterar vilka datum man ska åka ut på kårlägret.  

e) Ekonomi – bilaga 1 

Förslag till budget skickades efter förra KS.  
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Det fanns mycket frågor rörande ekonomin och tyvärr fanns ingen representant från 

lägerledningen som kunde besvara dessa. Frågan återremitteras till nästa möte. 

11. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Haft möten enligt program. Har tränat inför Myrstigen. Har 

uppmanat föräldrarna att hjälpa till på mötena. Hittills har det gett att en förälder varit 

med på ett möte. Den förälder som hade som ambition att vara med alla möten har 

tyvärr av hälsoskäl behövt tacka nej.  

Kommer hända fram till nästa KS: Sista mötena under maj för terminen. Ska peppa inför 

övernattning och läger. Ska försöka få föräldrar som funktionärer på Myrstigen. 

ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: Sedan sist har vi hållit tre vanliga möten med stort fokus på att öva 

inför Scouternas dag. Vi har en god närvaro och det droppar fortfarande in nya scouter 

var och varannan vecka. Vi har också hållit ett föräldramöte med 18 närvarande vuxna 

samtidigt som scouterna fick vara utomhus och specialisera sig inom ett av fem valfria 

områden kopplat till Scouternas dag. Nu igår under valborg höll vi också möte, med lite 

färre scouter än vanligt (inte helt oväntat). 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi håller ordinarie möten med övning inför Scouternas 

dag fram tills Scouternas dag. Vi hoppas locka många scouter till Scouternas dag och 

även engagera ett par föräldrar som kontrollanter. Vi ställer upp med fyra patruller och 

en tävlande AL. Efter Scouternas dag kör vi ordinarie möten med bl.a. ett tårtmöte och 

ett temamöte med slime. Vi är också utomhus lite mer under maj och juni än tidigare. 

Sist åker vi också på kårövernattning, som vi berättat om på föräldramötet. Under 

föräldramötet röstade föräldrarna också om hur länge de önskade att vi hade 

övernattning, och de fick välja torsdag – fredag, torsdag – lördag och torsdag - söndag. 

Ingen röstade på torsdag - fredag, 10 st röstade på torsdag - lördag och 8 st röstade på 

torsdag – söndag. Det tycker vi är roligt att se att de verkar vilja ha sina barn hos oss och 

att de uppskattar vår verksamhet. Vi åker därför torsdag – lördag på kårövernattningen. 

Övrigt: I nuläget har vi 12 personer anmälda till sommarlägret, med en månad kvar till 

sista anmälningsdag. Superkul! 

iii. Snabbfötterna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten där vi har övat på diverse olika scouttekniker så 

som livlina, knopar och surrning inför scouternas dag. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att fortsätta öva på surrning inför 

sommarlägret, även ha våra sista möten där vi ska försöka ta märken, baka och ha ett 

tema möte. 
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iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senast har vi haft tre möten, ett knopmöte, ett påskmöte 

och ett eldningsmöte. Under senaste mötet fick vi besök av en som är intresserad av att 

bli scout. Vi har även haft ledarkväll där vi bl.a. städade skåpet i köket.  

Kommer hända fram till nästa KS: Fram till nästa KS ska vi vara med och tävla i Björnklon 

den 11 maj och ha vår andraårshajk den 18-19 maj. 30-31 ska vi vara med på kårhelgen. 

Utöver detta har vi möten som vanligt. 

v. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har vi fortsatt med maten i vanlig ordning. Mer 

märkbart är att vi förra helgen hade en övernattning tillsammans med Rovfåglarna i 

Örnsbergs stuga Ådalen, där vi tränade inför Scouternas Dag. Det var en mycket lyckad 

övernattning med bra deltagande. 

Kommer hända fram till nästa KS: Snart är terminen slut men vi har trots det en hel del 

kvar att stå i. Fram till nästa KS 9/6 ska vi ha tre ordinarie torsdagsmöten, varav ett 

kommer vara ett orienteringsmöte. Vi kommer också förbereda för den stundande 

hajken vi ska ha i slutet på maj över Kristi himmelfärdshelgen. På den kommer vi 

förhoppningsvis bland annat åka ångbåt med scouterna. Fram tills dess ska vi träna på 

just kartläsning men också hajkteori, som hur man packar och klär sig rätt. På Scouternas 

dag ställer vi förhoppningsvis upp med alla patruller, fyra stycken, samt Lärka som 

tävlande AL. Vi letar därför också nu efter vår sista kontrollant, vi har frågat runt lite och 

hoppas att någon förälder kan tänka sig att ställa upp. På nationaldagen den 6/6 sedan 

så ska vi ha terminens sista aktivitet, nämligen E-sommar med några kårer från E-kursen. 

Övrigt: Lärka, Simon och jag var och rekade lägerängarna på Skräddartorp söndagen den 

14/4, den följande måndagen hade vi också grenlägermöte med äventyrarna för att 

planera det stundande lägret i sommar. Rekningen av lägerängarna gick mycket bra, vi 

tycker ängarna ser otroligt lovande ut inför sommarens läger.  

Så om tre veckor så ska grenlägercheferna på sommarens läger åka och inventera 

materialet på Petterberg så att vi har koll på alla tält etc. inför sommarlägret. Samtliga 

grenlägerchefer har sagt ja, så i nuläget ser det ut att bli Lärka, Malte, Viktor, Alban och 

Harald. Andra intresserade är självklart också välkomna! 

Till sist vill jag säga att jag inte kommer på KS på söndag, men att jag inte har några 

specifika åsikter om verksamhets- och budgetmötet innan på dagen. 

vi. Rovfåglarna:  

Ingen rapport lämnad. 

vii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har vi haft tre möten, varav ett fokuserade på 

träning inför Lådan. Vi vandrade en söndag ute på Värmdö för att förbereda oss inför vår 

sommarresa. 

Helgen 26-28 april tävlade tre lag i Lådan.  

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

Vi kommer att delta på kårövernattningen, för att sedan på lördagen den 1 juni köra 

Stockholm Marathon 
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viii. Betongen: 

En filmkväll har genomförts. Den planerade övernattningen genomfördes tyvärr inte.  

b) KUL: 

Sedan förra rapporten har de som ännu inte gått Trygga möten har fått påminnelser.  

En allmän påminnelse är att alla över 15 som ska hjälpa till på lägret ska gå Trygga möten. 

Det betyder att de ledare som inte är aktiva just nu och föräldrar ni frågar ska gå kursen. 

Lämna deras mailadresser till mig om ni vill att jag skickar ut information. Annars går det bra 

att de mailar sitt intyg till mig efter genomförd kurs. 

Nu är det 8 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 scouting 

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

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 oktober 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. 

Sista anmälningsdag: 26 maj / 

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

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. 
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TG Working my ticket 2019/2020 

oktober 2019, Gilwell / januari 2020, Göransborg / maj 2020, Gilwell / Sista ansökningsdag 15 

juni / http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/working-my-ticket-wmt/ 

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 nytt gällande lokalen. 

ii. Rehnsgatan: Operation Rehnsgatan ställdes in. Brandlarmet är ur funktion. 

Lokalfogdarna ska skriva ett dokument med krav som ställs på vår lokal. Dokumentet ska 

bli ett styrdokument. Det kommer att skickas ut till alla inför nästa KS. 

iii. Material: Surrningsstänger – beställda och kommer att levereras till Bredängslokalen. 

Patrik meddelar ett datum då vi smalas för att lacka dem. En tanke uppkom om att man 

som supporter till Scoutkåren kan få en surrningsstång bomärkt. Vidare diskussion kan 

föras på ämnet.  

Lägermaterial inventeras just nu. Stugfogden uppmanar till städning mellan containrarna 

då detta görs. 

d) Pettersberg: Stugan står kvar och det är mycket uthyrningar just nu. Ett givande möte med 

närmaste grannen har genomförts. Det finns en möjlighet att vi kan hyra ut städningen av 

stugan (efter en extern uthyrning) till henne. Våra gäster från Air BnB önskar ofta köpa 

städning istället för att städa själva.  

Engagemang bland fogdarna är inte strålande.  

Det finns en massa brandsläckare som kan användas för utbildning.  

Det saknas fortfarande panel runt containrarna. Stugfogdarna har inte hunnit med allt arbete 

som behövs göras. Det kan vara dags att leja ut det arbetet. Om Betongen vill sätta upp panel 

runt containrarna så kan de gärna göra det. 

e) Ekonomi: Hyresbidraget har fortfarande inte kommit in. Detta trots påpekande från 

kassören. Detta gör att vi just nu ligger efter i den ekonomiska kalkylen.  

Lämna in era kvitton senast den 15 maj till kassören.  

Det finns ett antal personer som inte betalat terminsavgift. Agga mailar dessa.  

Vi har fått återbärning från Scoutshopen - hela 1000 kr denna termin!  

f) Jubileumsgrupp: 

Det är snart kårhelg! Jubileumsgruppen träffas den 12 maj för att planera den gemensamma 

aktivitetsdagen, torsdag lunch till lägerbål. Just nu saknas det kök – om ni vet några som vill 
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stå i köket hela helgen kontakta Alban! Om är du intresserad att stå i köket enstaka dagar tas 

det tacksamt emot! Torsdag och fredag behövs många händer!  

Gruppen återkommer med mer jubileumsaktiviteter för resten av året till nästa KS.  

Rebecka Ingram har avgått från gruppen.  

12. Övriga ärenden 

a) Viktor/ Scouternas dag – Viktor är baskontrollant och behöver hjälp md utforsling av 

material till kontrollen. Han uppmanas kontakta tävlingsledningen – de brukar vara 

behjälpliga med detta.  

b) Peter – kåren har några scouter i väntelistan.    

13. Infobladet 

Scouternas dag. Terminsavslutning. Avdelningspresentation KiG. Infobladet åker ut senast 

onsdag. Verksamhet och budget.  

14. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Konstantin Josefsson 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Ekonomi kårläger Skräddartorp 2019 

 

 


