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Kårstyrelsens sammanträde nr 469 
Mötesdatum: 2019-09-01 Mötestid: 16:00 Plats: Hos Patrik Anelli, Minneberg 

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Li Jalmsell, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Sofia Lindberg, 

Alban Kjellgren Axlund, Simon Ström, Lärka Nordberg, Elsa Jackson-Ward, Dina Lagerman. 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli 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 med följande tillägg 13 g/Rekrytering, 14a/ Övrigt -

Hemsidan/Alban samt 14/b Övrigt- Harald. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS 464 samt KS467 lägges till handlingarna.  

KS 468 – inte färdig, återremitteras till nästa möte. 

6. Kompletterande val och förändringar 

Jaume Anguera Peris och Stella Cayli önskar bli medlemmar i kåren. Då de är över 18 år skall 

detta enligt 2kap §1 i stadgarna beviljas av kårstyrelsen. 

KS beslutade att bevilja medlemskap för Jaume Anguera Peris och Stella Cayli i Scoutkåren 

Gustaf Vasa-Bredäng.  

KS beslutade att välja Jaume Anguera Peris till assistent på Kvart i Gustaf. 

KS beslutade att välja August Wallenberg till assistent på Stingarna. 

KS beslutade att välja Peter Gustafsson till kårkassör.  

KS beslutade att välja Agnieszka Wrzalik till kårsekreterare.  

KS beslutade att välja Alban Kjellgren Axlund och Harald Tydén till kårens arbetsutskott 

(AU). Arbetsutskottet består av Patrik, Li, Agnieszka, Alban och Harald. 

7. Terminsprogram HT19 – bilaga 1 

KS beslutade att fastställa terminsprogrammet för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng enligt 

bilaga 1. 
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8. Scouternas Höstdag 

Scouternas Höstdag infaller i år den 21 september och kommer att äga rum i Älvsjöskogen. 

Waingunga har en gjort en inbjudan till sina scouter. Alban mailar ut den så andra 

avdelningar kan använda den som mall.  

Kåren kommer att organisera en hamburgargrill även i år och Björn Hagqvist kommer 

tillfrågas om han kan bemanna den. Då det är jubileumsår kommer vi även att bjuda på tårta 

till kårens medlemmar. Vi undersöker om det är möjligt att bjuda alla deltagare på 

Scouternas Höstdag på tårta. Anmälan gällande mat skall göras senast onsdagen innan 

Scouternas Höstdag. Kostnad för mat är satt till 35kr.  

9. Scouternas Natt 

Inbjudan till Scouternas Natt har inte gått ut än. Det är dock avstämningsmöte för Scouternas 

Natt imorgon. Alban kommer att delta på mötet, troligtvis kommer även Lars-Olof ”Pliiiggis” 

Sandberg att delta. I år har vi söndagskontrollen och Alban och Pliiiggis är baskontrollanter. 

Gällande gemensamt kök så är planen att upprepa föra årets upplägg där Alban är kök.   

Kvart i Gustaf kommer att ställa upp med två lag, Berguven och Älgen kommer också att 

ställa upp. Eventuellt kommer även GVB Allstar att delta. 

10. Distriktsstämma 

Distriktsstämman kommer att hållas lördagen den 19 oktober i Folkets Hus i Bagarmossen. 

Inbjudan är utskickad men inga handlingar har kommit än. Det finns en önskan att diskutera 

när distriktslägret infaller. 

Kåren har troligtvis sju delegatplatser till stämman. Alban, Sofia, Simon, Pliiiggis, Moberg och 

Limpan är intresserade av att delta som delegater. Utmanare prioriteras som delegater om 

de anmäler sig. Om det krävs så kan Simon och Moberg delta som suppleanter.  

KS beslutade att välja Alban Kjellgren Axlund, Sofia Lindberg, Simon Ström, Lars-Olof 

”Pliiiggis” Sandberg, Patrik ”Moberg” Anelli och Kjell ”Limpan” Lindberg som kårens 

delegater till distriktsstämman. 

11. AU informerar 

Medlemsregistret: Kom ihåg att avregistrera medlemmar som slutat och kom ihåg att 

registrera medlemmar som börjat. Detta görs genom att maila Peter listor på faktiska 

medlemmar varpå Peter uppdaterar Scoutnet och närvarosystemet. Kom ihåg att föra 

närvaron direkt i systemet! 

AU besöker avdelningar: AU har som mål att hinna besöka alla avdelningar under hösten. 

Om ni har önskemål om ett specifikt tillfälle då ni önskar att AU besöker er – skicka en 

inbjudan! 

Segelbåt: Kåren har fått frågan om vi önskar köpa en segelbåt. Vi har tackat nej till 

erbjudandet.  

Årets arbetsform, projekt och punkter att arbeta med under året: En workshop kommer att 

hållas efter detta KS och fastställas på nästa KS. 
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12. Läger 2019 

a) Spårarscouter – verksamhet 

Intet nytt, lämna in detta snarast. 

b) Upptäckarscouter - verksamhet 

Intet nytt, lämna in detta snarast. 

c) Äventyrarscouter - verksamhet 

Intet nytt, lämna in detta snarast. 

d) Kårläger – ekonomi och verksamhet 

Intet nytt, lämna in detta snarast.  

Många har varit duktiga att rapportera in sina utlägg, tänk på att lämna in dessa i original 

med ifylld redovisningsblankett. Gällande deltagaravgiften så har ett mail har gått ut till alla 

med den individuella kostnaden.  

e) Utmanarscouter - verksamhet 

Intet nytt, lämna in detta snarast. 

13. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Ledarna har varit på kårens planeringshelg på Petters. August 

Wallenberg har anslutit till ledarteamet.  

Vi har haft ett utsparksmöte, där vi lämnade över scouter till Snabbfötterna. Teoretiskt 

kunde 11 blivande snabbfötter ha dykt upp, i praktiken var det 4 som gjorde det. Elva 

var lite väl optimistiskt tänkt, men förhoppningsvis så får Snabbfötterna ytterligare 

några av våra tidigare scouter. En olycklig krock med fotbollsträning för den aktuella 

åldersgruppen har uppenbarat sig, men kan komma att lösa sig längre fram under 

terminen.  

Kvar på mötet hade vi 15 nyblivna andraåringar. På papperet har vi ytterligare 10 st, 

men mer realistiskt att tro är att kanske ytterligare 4-5 st dyker upp. Sen har vi 8 st som 

hört av sig och vill börja och som har välkomnats till första mötet den 5 sept. Vi avvaktar 

tillsvidare med skolrekrytering.  

Kommer hända fram till nästa KS: Dra igång terminen på riktigt. Vi siktar på att behålla 

patrullindelningen från förra året och kommer låta två andraåringar vara pl och vpl varje 

möte, vilket innebär att de ska tända patrullens lykta. Nästa vecka är det ett nytt pl/vpl-

par.  

Innan nästa KS kommer vi ha hunnit ha både föräldramöte och varit med på Scouternas 

höstdag. 
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ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har vi varit ute på planeringshelgen och haft vårt 

första möte. Under mötet var vi cirka 27 scouter, varav ett gäng börjar på Gnagarna. De 

verkade vara entusiastiska inför en ny termin och mötet flöt på enligt planering. Vi har 

ändrat vår startceremoni något. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi har 5 ordinarie möten och är med under Scouternas 

höstdag. Vi har en del farhågor kring att vi nästa vecka (när nya scouter kommer) 

kommer bli väldigt många. 

Övrigt: I nuläget är vi 6 aktiva ledare som kommer på varje möte och 3 som kommer så 

ofta de kan (cirka varannan/var tredje vecka). 

iii. Snabbfötterna:  

Ingen rapport inkommit.  

Rovfåglarna har haft upphämtning från Snabbfötterna. Det gick bra och efter 

upphämtningen hade Snabbfötterna 4 scouter kvar.  

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har varit ute på planeringshelg och haft ett första möte där vi sa 

hejdå till de gamla Gnagarna. Alla blivande Skogsmän och hälften av de blivande 

andraåringarna var med. Vi var även och hämtade de nya Gnagarna på Waingungas 

möte.  

Kommer hända fram till nästa KS: Vi fortsätter med vanliga möten, och planerar att hålla 

föräldramöte, vara med på scouternas höstdag samt ha vår invigningsövernattning och 

låta alla scouter göra söljor. 

Övrigt: I nuläget verkar vi blir över 30 scouter inräknat de nya som kommer och testar, 

vilket är jättekul men också nog kräver en del jobb från vår sida. Vi hoppas också på att 

hitta någon som kan köra bil och hjälpa till i köket under vår övernattning, då vi blir lite 

för få annars. 

v. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Skogsmännen har haft två avdelningsmöten. Numera är det 28 

scouter. 

Kommer hända fram till nästa KS: Skogsmännen fortsätter med möten och kommer 

även ha patrullmöte och föräldramöte. Avdelningen kommer delta på scouternas 

höstdag samt ha invigningsövernattning.  

vi. Rovfåglarna:  

Avdelningen har haft ett uppstartsmöte som gick bra. Man har även skickat iväg sin enda 

sistaåring till utmanarna. Berguven är uppstartad! Alla som inte är förstaåringar kommer 

att vara med i Berguven. Man har hämtat upp två scouter från Snabbfötterna och man 

får kanske upp två till.  
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vii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: Vi har haft vårt första möte då vi gästades av vår skotska vän 

Colleen. Vi har även fått sammanlagt 5 nya medlemmar i laget och inga har lämnat oss. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer ha ordinarie möten men även ha en 

invigningsövernattning på Pettersberg den 27-29 september. Några utmanare åker även 

iväg på ting på Vässarö.  

Laget kommer att arbeta på Sthlm Halvmaraton och behöver hjälp med förare. Alban 

och Harald är intresserade och de har pratat med Konstantin om detta. Simon också 

intresserad att hjälpa till men kan endast på förmiddagen.  

viii. Betongen: 

Hänt sen senaste KS: Sedan sist har vi påbörjat terminsplaneringen och jobbat med att få 

fler medlemmar. 

Kommer hända fram till nästa KS: Halvmaraton, planeringsmöte för snåriga skägget och 

en övernattning. 

b) KUL:  

Nu i början av hösten går det fyra Leda scouting-kurser. Det är en bra kurs för alla de som är 

på avdelning i höst och inte tidigare gått någon ledarutbildning, eller inte gått någon 

scoutledarutbildnings de senaste åren. Det går bra att gå den som enskild ledare eller 

tillsammans flera från teamet. 

I höst planeras också en Leda kår. Bra för de som sitter i kårstyrelsen och vill vara drivande i 

kårens utveckling. Framförallt AU men även andra som kan se sig själva i AU inom ett par år. 

För alla som är på avdelning rekommenderar jag också den nya webkursen Anpassat 

ledarskap, som tar upp metoder för hur ledare kan anpassa sitt ledarskap så att alla scouter 

kan delta på ett bra sätt, med fokus på scouter med diagnoser som ADHD eller 

autismspektrumtillstånd. Du hittar kursen här: 

https://scouterna.luvit.se/anpassat/index.aspx?ReturnUrl=%2fanpassat 

Kårutbildaren har sedan förra rapporten deltagit på kårstämman med information om 

utbildningar och med kort introduktion om mötesteknik inför mötet. 

Det är 3 ledare och styrelsemedlemmar som nu 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 och tar ca en timme att 

genomföra. 

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 Österåker 

28 september / Sista anmälningsdag: 22 september  

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

  



Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 469  Sid 6/10 
 

Leda scouting i korthet Lidingö 

11 September / 18 september / Sista anmälningsdag: 4 september 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-korthet-pa-lidingo-2/ 

Leda scouting Spånga 

28 september kl. 9-17 / 29 september kl. 9-12 / Sista anmälningsdag: 21 september  

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-spanga-hosten-2019/ 

Leda scouting i korthet Saltsjö-Boo 

3 oktober kl. 18-21 / 10 oktober kl. 18-21 / Sista anmälningsdag: 23 september 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-korthet-saltsjo-boo/ 

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/ 

Leda kår 

Kåren vänder sig till dig som har en ledande roll i en scoutkår, t.ex. om du är styrelsemedlem. 

Kursen behandlar bl.a. verktyg för att hantera vuxna i din scoutkår, verktyg för strategi och 

målstyrning och förståelse för kårens kultur och värderingar. 

Leda kår Stockholm hösten 2019 

26 oktober (heldag) / 27 oktober (heldag) / 28 november (kväll) / Sista anmälningsdag 27 

september /  

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-kar-stockholm-hosten-2019/ 

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. 

Mvh, Åsa 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Det fungerar bra i lokalen. I år är ambitionen att bygga ett riktigt förråd av 

Ormvråken och Tornfalkens lyor. Malte har ordnat fina utklädningskläder så det är 

definitivt dags att bygga förrådet.  
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ii. Rehnsgatan: Gnagarna saknar en woodcraftpärm. Den finns kanske i Hjortens lya. Det 

går bra att låna varandras material men tänk på att lägga tillbaka det! Gnagarna ska få 

lite sjukvårdsmateriel av lägret.  

Det finns fyra blå backar med kvarglömt från lägret i lokalen. Se till att alla scouter och 

deras föräldrar går igenom detta då det slängs den 15e september. 

Det finns massa plastkuddar i lokalen, vems är dessa? De hör tydligen till Harald och ska 

städas bort.   

Lokalfogdarna har en hel del projekt för lokalen i år. Flaggorna ska fixas så de inte 

ramlar. Förhoppningsvis ska ett par till skruvar in i akustikplattorna. Det finns ett 

önskemål om att köpa stolar, 500 kr styck från Kinnarps. KS önskar att det undersöks om 

de stolarna som finns i containrarna kan bytas ut mot de i lokalen. Om de inte kan bytas 

ut går det bra att köpa nya stolar och rapportera detta till KS.  

iii. Material: Malte och Robin var ute på Petters och gjorde en överlämning av 

materialansvaret. Då de var där tömde de även en luftavfuktare och satte igång en 

annan.  

Tipitälten är kompletta (spik ingår i varje tält) – se till att de förblir det! 

d) Pettersberg: 

Hänt sen senaste KS: Planeringshelg där jag och Limpan med hjälp av närvarande utmanare 

fixat diverse runt huset 

Kommer hända fram till nästa KS: Verksamhet som vanligt med uthyrningar. 

e) Ekonomi: Styrelsen fick ett uppdrag av kårstämman att sätta en detaljbudget för Petters. 

Konstantin och Peter har gjort ett förslag. Budgeten är lagd med kostnaden från förra året. 

Nytt för i år är att vi köper in timmar från vår granne för att städa och avsyna efter våra 

uthyrningar. Peter mailar ut budgeten så kan beslut tas om den under nästa KS.  

f) Jubileum 2019: Jubileumsgruppen har haft möte sedan sista KS och det har diskuterats om 

en ledaraktivitet/fest kan slås ihop med julavslutningen. Den tidigare fastställda 

kåraktiviteten den 28 september utgår. Kåren kommer att bjuda kårens medlemmar på tårta 

på Scouternas Höstdag. Jubileumsgruppen kommer att ha ett nytt möte inom 2 veckor.  

g) Rekrytering: Waingunga har 31-33 scouter på pappret. Om avdelningen har ”otur” så kan det 

bli hela 53 scouter på pappret. Om det blir fler än 45 scouter kommer en kölista att skapas. 

Ingen rekrytering behövs.  

Rovfåglarna vill rekrytera. Victor ska prata med Emma (konsulent på Stockholms regionala 

kansli) om att vi vill ha hjälp att rekrytera. De kan eventuellt även rekrytera till Snabbfötterna 

i samma veva. Rekryteringen är tänkt att bland annat hållas i Bredängsskolan, 

Slättgårdsskolan samt Internationella Engelska skolan i Sätra.  

Stingarna behöver inte rekrytering.  
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14. Övriga ärenden 

Hemsida – Alban/Harald: Alban och Harald har diskuterat och utkristalliserat en tanke om 

att utveckla hemsidan och har tittat på en lösning där det inte behövs programmerare för att 

upprätthålla detta. De önskar behålla det mesta men utveckla nya funktioner. Måldatum är 

satt till nästa skolstart.   

KS uppdrar åt Alban och Harald att se över och ta fram ett förslag till en ny hemsida.  

15. Infobladet 

Går ut till kårens medlemmar över 15 år och de som visat sig intresserade. 

KO har ordet. Li ska presentera sig. Allmän inbjudan Scouternas Höstdag samt information 

om tårta och hamburgare. Jubileumsgruppen skriver något. Kårlägret ska skriva något. 

Terminen är igång. Sista dag – onsdag.  

16. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Simon Ström 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Terminsprogram HT19 
 

 

Augusti September Oktober November

v31 31 Äventyrarläger 1 KS 16:00 Minneberg v40 1

1 2 2

2 v36 3 3

3 4 4 Ting / Gnagarna invigningsÖV Petters

4 Upptäckarläger 5 5 v45

5 6 6 KS 18:30 / RM Berguven lokalen Bredäng

v32 6 7 Sthlm Halvmarathon 7

7 Spårarläger 8 v41 8

8 9 9

9 v37 10 10

10 11 11 Rovfåglarna lokalen Bredäng / 

11 12 KiG lokalen Rehnsgatan v46

12 13 12 Scouternas  Natt

v33 13 14 13

14 15 14

15 16 v42 15

16 v38 17 16

17 18 RM Berguven lokalen Bredäng 17

18 KST 14:00 19 18 v47

19 20 19 Distriksstämma Stockholm / Snabbfötterna Torpet

v34 20 21 Scouternas Höstdag 20 Ledaraktivitet Just Dance lokalen Rehnsgatan

21 Skolan börjar / Skogsmännen börjar 22 RM Älgen lokalen Rehnsgatan 21

22 23 v43 22

23 Planeringshelg Pettersberg v39 24 23

24 Pettersbokningar 15 25 24

25 26 25 v48

26 Rovfåglarna och Gnagarna startar 27 KiG InvigningsÖV Petters / 26

v35 27 Snabbfötterna och Waingunga startar SKM invigningsÖV 27

28 Kvart i Gustaf (KiG) startar 28 Invigningshajk Rovfåglarna Petters vsk 28 Höstlov

29 Stingarna startar 29 v44 29

30 30

31 31
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November December Januari

1 Höstlov 1 Upptäckarna ÖV / 1a advent GV-kyrka v1 1 Nyårsdagen

2 2 2

3 RM Berguven lokalen Bredäng v49 3 3 Berguven R-ÖV Torpet

4 4 4

v45 5 5 5

6 6 GAM ÖV Petters 6 Trettondedag jul

7 7 v2 7

8 Rovfåglarna ÖV 8 KS 18:30 8

9 9 9

10 KS 18:30 v50 10 10 Planeringshelg Pettersberg

11 11 11 Pettersbokningar 14 / KS

v46 12 12 12

13 13 13

14 14 prel Julavslutning/jubileumsfest 10-14/16- 14

15 15 prel Julavslutning/jubileumsfest 10-14/16- 15

16 16 16

17 v51 17 17

18 18 18

v47 19 19 19

20 TOIS stormöte 20 Skolan slutar 20

21 21 21

22 22 22

23 23 23

24 v52 24 Julafton 24

25 25 Julotta 25

v48 26 26 Tomtekurs 26

27 27 Ekurs Jul 27

28 28 28

29 Upptäckarna ÖV 29 29

30 30 30

v1 31 Nyårsafton 31


