
 
 
 
 
 

PROTOKOLL KS 

Datum: 2020-04-19 Justerat: 2020-05-04 

 

  Sid 1/19 
 
 

 

Kårstyrelsens sammanträde nr 476 
Mötesdatum: 2020-04-19 Mötestid: 18:30 Plats: Hos Patrik Anelli, Minneberg  

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

(deltar på telefon under punkt 11), Alban Kjellgren Axlund, Simon Ström, Rebecka Insulander samt 

Harald Tydén. 

 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Peter Gustafsson 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 

KS475 – lägges till handlingarna. 

6. Kompletterande val och förändringar 

KS beslutade att notera att Beatrice Hoffman inte längre är aktiv på Waingunga.  

7. Stadgarna – bilaga 1 

Diskussion fördes. Alban sammanställer arbetet som gjordes med dokumentet. Detta 

dokument bifogas till protokollet.  

8. Märkessystemet 

Intet nytt. 

9. Lokalen Rehnsgatan 

Patrik rapporterade från arbetet med lokalsituationen på Rehnsgatans Intensivt arbete med 

frågan pågår.  

10. Verksamhetsplan 20/21 – bilaga 2 

Ett förmöte för verksamhetsplan 20/21 genomfördes innan kårstyrelsemötet. Förslaget som 

arbetades fram bifogas till protokollet. 
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11. AU informerar –  

Sofia Lindberg deltar per telefon 

Corona – AU har diskuterat situationen och föreslår att så mycket aktivitet som möjligt ska 

genomföras utomhus med så lite kontaktsporter som möjligt. AU rekommenderar att behålla 

övernattningsdatumen men att genomföra dagsaktiviteter samt att undvika kollektivtrafik. 

Datumet för avslutningen behålls men formen för avslutningen diskuteras. 

Denna information borde ha mailats ut men det har tyvärr inte gjorts.  

Inom den närmaste tiden önskar Rovfåglarna genomföra Vandrarnas hajk samt en 

övernattning, Gnagarna önskar genomföra en hajk i mitten av maj och Kvart i Gustaf önskar 

genomföra Lådan.  

Många avdelningar upplever en halvering av deltagare på veckoverksamheten. 

Spåraravdelningarna har haft möten utomhus och inte varit i scoutlokalerna alls. 

Diskussion fördes kring frågan.  

KS beslutade att genomföra övernattningar under förutsättning att man följer Scouternas 

checklista (http://www.scoutservice.se/files/2012/11/Covid-19-Riskanalys-foer-scoutk--

rer-vid-hajker-och-laeger1.pdf) inför övernattningar samt att avdelningen för en diskussion 

med AU inför varje övernattning. Eventuella extra kostnader står kåren för. Detta beslut 

gäller fram till nästa kårstyrelsemöte under förutsättning att rekommendationerna från 

Folkhälsomyndigheten inte markant ändras.  

Kårordförande reserverar sig mot beslutet. 

KS beslutade att om rekommendationerna ändras har AU mandat att ändra ovanstående 

beslut. 

Alban reserverar sig mot beslutet. 

KS arbete i framtiden – Patrik har pratat med valberedningen och beslutat att inte förändra 

KS arbete till nästa år.  

AU besöker just nu inga avdelningar fysiskt men digitala besök har förekommit. 

12. Läger 2019 

a) Kårläger – bilaga 3 

Lägges till handlingarna 

13. Läger 2020 

Om inga läger kan genomföras föreslås att terminen förlängs med veckoaktiviteter. 

a) Spårarscouter 

Ledarna har bett föräldrarna att hålla datumen öppna. Det finns möjlighet att genomföra 

lägret på Petters istället 

b) Upptäckarscouter 

Intet nytt men har en liknande ide som spårarledarna. 
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c) Äventyrarscouter 

Har läger sent under sommaren och avvaktar för att se hur läget ligger. 

d) Utmanarscouter 

Dalslandshajken är inställd med inga vidare diskussioner har förekommit. Simon har ett 

förslag till utmanarna som ska diskuteras med Konstantin. 

e) Roverscouter 

Resan till Kebnekaise är inställd. 

14. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Uppehåll 2 veckor pga påsk och Corona. Endast möten utomhus. 

Närvaro på 50 %. 

Svårt att göra reklam för läger, eftersom det är så osäkert. Har bett föräldrarna hålla 

datumen fria. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatt verksamhet 

ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: En hel del har hänt sedan senaste KS kopplat till coronapandemin. 

Först och främst har vi märkt ett stort bortfall av scouter, runt 50 - 60% av alla scouter 

håller sig hemma nu under coronakrisen så vi har varit runt 15 scouter under den 

senaste månaden. Jag har haft kontakt med de flesta av de frånvarande scouternas 

föräldrar och i princip alla ämnar låta sina barn fortsätta på scouterna så fort 

coronapandemin avtar. 

Initialt var vi något motsträviga mot att övergå till att helt vara utomhus för att anpassa 

oss till corona då spårare är ganska unga och vädret i april inte alltid är optimalt för vår 

verksamhet i den åldern, men vi har ändrat oss. Alla möten hålls nu utomhus tills vidare 

och det har fungerat riktigt bra. 

För verksamheten är det egentligen inga större kvalitetsproblem att vara lite färre eller 

att förlägga alla möten utomhus, det som däremot påverkar är att vi är färre ledare på 

mötena då ingen ledare får komma om de har minsta förkylningssymtom. Limpan och 

Tor har varit borta i cirka en månad, Ossian har varit borta ganska mycket så i praktiken 

är det framförallt Erik, Josef och jag som just nu driver avdelningsverksamheten. De 

senaste fyra mötena har tre varit med endast två ledare. Det fungerar även om det inte 

är optimalt, men skulle vi bli enbart en ledare (utan att få tag på någon som kan hoppa 

in) något möte så ställer vi in. 

Å andra sidan sa scouterna samstämmigt under en utvärderingsrunda i tisdags att det 

var årets bästa möte trots att Erik och jag ensamma med kort varsel hade slängt ihop en 

alternativ planering. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi fortsätter med möten utomhus och räknar med 

fortsatt tapp på både scout- och ledarsidan tills coronakrisen avtar. 
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Vi ska också köra digitalt föräldramöte i någon form då vi inte vill ha onödiga fysiska 

möten under coronakrisen. 

Övrigt: Det är vår förhoppning att kunna genomföra både övernattning i mitten av maj 

och sommarläger i mitten av juni i något format. Vi skulle också önska att KS tar besluten 

kring kårens eventuella förhållningssätt kring huruvida övernattningsverksamhet får 

bedrivas under coronapandemin. 

iii. Snabbfötterna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har märkt av coronavirus under våra möten. 

Det första mötet efter förra KS så va det bara två som dök upp, sedan har det varit fyra 

och under mötet innan påsklovet var det bara en. 

Nu senast så var det fler. Viktor har varit i kontakt med föräldrarna och vi har sagt att vi 

kommer att köra möten så länge det är fyra som har sagt till innan att de kommer. 

Vi försöker att använda Doodle för att se hur många som kommer. 

Vi har haft övernattning med Gnagarna då hade vi med oss två dock så borde vi ha haft 

två till som har varit med på nästan alla möten under terminen, men de ville inte. 

Övernattningen gick bra i övrigt, bilder finns på snabbfot.org/Images. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att köra på med möten dock så har vi 

plockat om möten i vår planering och nu när Scouternas dag inte blir av så kan det bli 

svårt att köra på med möten enligt planering. 

Vi är en ledare mindre just nu, Jesper bor på sitt landställe ända tills hans skola startar 

med fysiska lektioner. Vi borde klara oss ändå. 

Vi kommer att försöka att köra en annan aktivitet med våra scouter istället för 

Scouternas dag. 

Vi har inte hunnit diskutera vår övernattningshajk men vi hoppas på att vi kan köra på 

med den planen är att gå längs med Värmdöleden. 

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har genomfört en lyckad övernattning tillsammans med 

Snabbfötterna. Tyvärr hade vi en hel del avanmälningar innan, men åkte ändå iväg med 

ett mindre gäng scouter. Sedan förra KS har vi verkligen droppat i antal scouter som 

kommer på mötena, det kommer bara ca 12st varje möte. De som kommer är dock 

peppade och vi har fått positiv respons från flera föräldrar att vi håller igång 

verksamheten även under hela påsklovet. Vi försöker hålla så många möten som möjligt 

utomhus, men vi har inte helt flyttat verksamheten utomhus. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi fortsätter med möten, bl.a med tema hantverk och 

matlagning. Vi planerar för att genomföra vår årliga andraårshajk, och även att 

förbereda scouterna inför den på mötena. Vi har en väldigt stor del andraåringar, 15st, 

och tror verkligen att hajken kommer vara bra för att svetsa ihop det gänget och få dem 

taggade på sommarläger och att gå på Skogsmännen. 

Övrigt: Vi är fler andraårigar än förstaåringar generellt, men nu på senare tid under 

Corona så har vi märkt att det är väldigt få förstaåringar på mötena - oftast bara 1 eller 
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ingen, tillskillnad från förut när alla 8 kom så gott som varje möte. Det kan bli ett 

problem inför nästa år om vi då inte har så många erfarna scouter som kan vara PLar och 

lära upp de andra. 

Vi har mailat ut om sommarlägret och verkar ändå ha en del intresserade, vi hoppas på 

att anmälningarna snart rullar in! 

v. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Avdelningen har haft möten. Vi har varit utomhus och haft bra 

närvaro, fram till i torsdags då vi endast var 9 scouter. Endast en av 

patrullövernattningarna blev av eftersom många inte fick åka för sina föräldrar pga 

covid-19. Vi har beslutat att ha dagsaktiviteter istället för hajker i fortsättningen. Igår var 

älgen på en dagsvandring. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsätta med möten. Vi planerar att ha en aktivitet 

med avdelningen nästa lördag istället för scouternas dag. Vi kommer även ha en 

dagshajk under kristihimmelsfärdshelgen. 

vi. Rovfåglarna:  

Avdelningen har haft problem med ledarnärvaro, sjukdom och andra engagemang. På 

avdelningen finns det minst en scout som inte kommer att delta på några aktiviteter 

innan corona är slut. Ledarna har fått förslag på dagsaktivitet istället för att genomföra 

Scouternas Dag dagen. Arbetet med att starta upp spårarscoutavdelningen Krypoen är 

pausad. Förhoppningen är att rekrytera till Krypen under sommaren.  

vii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: Sen senaste KS har vi haft utemöten med bland annat grillning, 

närvaron har blivit sämre och tyvärr har Dina lämnat laget. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att fortsätta med ute möten och hoppas 

att närvaron ökar igen och lådan planeras för fullt och kommer att hållas innan nästa ks. 

Rebecka har ersatt Dina som KS representant. 

viii. Betongen:  

Hänt sen senaste KS: Beslut om att Keb-hajken ska flyttas fram har tagits. 

Kommer hända fram till nästa KS: Verksamhet som vanligt. 

Övrigt: Det är utmanande att hitta datum för aktiviteter (t.ex. keb-hajken) som passar 

allas scheman, och i och med att vi är så få på avdelningen är det extra viktigt att alla kan 

närvara. 

b) KUL: 

Den senaste tiden har det varit lugnt på utbildningsfronten. Information har delats på 

Facebook om webbkursen Anpassat ledarskap 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/anpassat-ledarskap-webbkurs/ och den 

nationella utbildningen Värdebaserat ledarskap som startar i juni samt de digitala 

utbildningsdagarna Viral 2020. I övrigt är det just nu många kurser som blir inställda och inga 

nya kurser läggs upp för vårterminen.  
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Det är en ledare som nu behöver gå Trygga möten och den har fått information om det via 

mail.  

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: 

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 

En ny digital omgång av Leda scouting är på gång. Information har delats på Facebook och 

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

karantanspecial-sodra/?fbclid=IwAR2CKKppgcKRpbQBc2NbV3ZxEXFy0tWoLKRB-

kC6QRQJBKm6XjHn76sq3R0 

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: Ett nytt förråd är byggt av två lyor. Förrådet innehåller temakläder samt 

gemensammt material.  

ii. Rehnsgatan: Det har varit en stor vattenläcka genom taket i salen. Detta skedde en 

söndag med akut utryckning. Taket är förstört och om vi kommer att vara kvar i lokalen 

så ska fastighetsvärden återställa taket. Golvet är utom fara (inga bestående skador). 

Alban har fixat mållivlinepinnar till avdelningarna i stan.  

Det har uppmärksammats att lån eller stöld av toapapper har skett. 

iii. Material: Surrningsstängernas ändar är rundade och slipade. Det kvarstår att olja 

stängerna. 

d) Pettersberg: Bästa arbetshelgen på länge! Inbjudan var ute tidigt, man har varit aktiv med att 

engagera deltagare och det fanns arbetsuppgifter som var uppstyrda. Det finns 

förbättringspotential på framtida arbetshelger. Alban noterade att dörren till köket inte var 

låst. 

Gällande avloppet på Pettersberg så vill Limpans tilltänka fackman inte utföra arbetet då det 

är en, för honom, okänd kommun. Limpan ska vända sig till lämplig kommun gällande förslag 

på fackmän som kan utföra arbetet.  

Insamling till avloppet pågår, något långsammare än tidigare. 

e) Ekonomi: Kommunala bidrag har erhållits. Peter har inte sammanställt underlaget till Sensus 

eller statsbidraget och önskar hjälp med detta. Alban är intresserad av att hjälpa till.  

15. Övriga ärenden 

Inga ärenden finns, punkten utgår. 

http://rus.scout.se/
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16. Infobladet 

Corona, lokalen Rehnsgatan, lyckad arbetshelg med bilder, underlag till verksamhetsplan- 

20/21. Valberedningens enkät. 

17. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Peter Gustafsson 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Stadgar för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng 
(org.nr. 802008-5133) (uppdaterade 2020-04-19) 

 

1 kap. Allmänt 

1 § Syfte 

Mom. 1 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs syfte är att: 

- Ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda 

- Hjälpa medlemmarna att i samverkan med andra utvecklas som individer och medmänniskor 

med samhällsansvar 

- Ge medlemmarna kunskap om och ansvar för hela vår miljö 

- Genom friluftsliv väcka medlemmarnas känsla för naturen 

- Som en del av världsscoutrörelsen verka för internationell medvetenhet och för 

förverkligandet av 1966 års internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna samt 

2011 års konvention om barnets rättigheter 

 

2 § Organisation 

Mom. 1 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng (scoutkåren) är en ideell allmännyttig förening. 

Mom. 2 Scoutkårens organisationsnummer är 802008-5133. 

Mom. 3 Scoutkårens verksamhetsort är stadsdelarna Vasastaden och Bredäng i Stockholm samt 

Pettersberg. 

Mom. 4 Scoutkåren är ansluten till Scouterna. 

Mom. 5 Scoutkårens medlemmar är genom medlemskap i Scouterna anslutna till The World 

Association of Girl Guides and Girl Scouts och The World Organisation of the Scout Movement. 

 

3 § Grundprinciper 

Mom. 1 Scoutkåren ansluter sig till de grundprinciper för scoutverksamhet som uttrycks i Scouternas 

stadgar, The World Association of Girl Guides and Girl Scouts konstitution och stadgar samt The 

World Organisation of the Scout Movements konstitution. 

Mom. 2 Scoutkåren eftersträvar samarbete med hem, skola och samhälle. 

Mom. 3 Scoutkåren eftersträvar jämlikhet bland medlemmarna. 

Mom. 4 Scoutkåren är en demokratisk förening som uppmuntrar politisk medvetenhet hos 

medlemmarna, men är partipolitiskt obunden och tillåter inte partipolitisk påverkan i verksamheten. 

Mom. 5 Scoutkåren och dess medlemmar arbetar efter scoutmetoden, scoutlagen, scoutlöftet, valspråk 

och lösen som de är fastställda av Scouterna. 
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2 kap. Medlemmar 

1 § Medlemskap 

Mom. 1 Medlemskap i scoutkåren beviljas person under 18 år av ansvarig avdelningsledare och för 

person som fyllt 18 år av kårstyrelsen. 

Mom. 2 För att medlemskap ska beviljas fordras att: 

- Sökande erlägger av kåren föreskriven medlemsavgift 

- Omyndig sökande erhållit målsmans medgivande 

- Myndig sökande har förklarat sig acceptera Scouternas grundprinciper i enlighet med 

Scouternas stadgar 

Mom. 3 Medlem kvarstår i scoutkåren till dess medlemmen anmäler sitt utträde, underlåter att erlägga 

förfallen medlemsavgift eller utesluts. 

Mom. 4 Scoutkåren ansvarar för att 

- Samtliga kårens medlemmar är registrerade i Scouternas medlemsregister 

- Uppgifterna i medlemsregistret är aktuella 

- Kårmedlemmars förfallna avgifter till riksorganisation och distrikt betalas 

 

2 § Medlemmarnas indelning 

Mom. 1 Scoutkårens medlemmar under 26 år indelas i spårarscouter, upptäckarscouter, 

äventyrarscouter, utmanarscouter och roverscouter. 

Mom. 2 Scoutkåren ska verka för att bedriva stadigvarande verksamhet för medlemmar i dessa 

indelningar i både Vasastaden och Bredäng. 

Mom. 3 Medlemmarna organiseras i huvudsak i en eller flera patruller eller motsvarande grupper.  

Mom. 4 Flera patruller bildar en avdelning. 

Mom. 5 För varje avdelning ska det finnas en ansvarig avdelningsledare som utses av kårstämman, 

och denne ska vara ledarutnämnd. 

 

3 § Ledare 

Mom. 1 Till ledare i scoutkåren kan kårstyrelsen utse medlem som: 

- Är väl förtrogen med scoutrörelsens mål och metoder 

- Har avlagt scoutlöftet 

- Är myndig 

- Har genomgått av kårstyrelsen beslutad utbildning 

- Visar intresse och förståelse för scouternas utveckling 

- I övrigt är lämpad för sin ledaruppgift 

Mom. 2 Ledare för utmanarscouter ska vara minst 20 år fyllda. 

 

  



Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 476  Sid 10/19 
 
 

4 § Uteslutning 

Mom. 1 Kårstyrelsen kan utesluta medlem som motarbetar Scouternas syfte eller av andra särskilda 

skäl inte bör tillhöra kåren. 

Mom. 2 Beslut om uteslutning ska anmälas till Scouternas styrelse för beslut om den uteslutna 

medlemmens fortsatta medlemskap i Scouterna. 

Mom. 3 Beslut om uteslutning kan överklagas till Scouternas styrelse. 

 

3 kap. Kårstämman 

§ 1 Kårstämmans sammansättning 

Mom. 1 Scoutkårens högsta beslutande organ är kårstämman. 

Mom. 2 Kårstämman består av kårens samtliga medlemmar där varje medlem äger en röst. 

Mom. 3 Rösträtt får ej utövas genom ombud på kårstämman. 

Mom. 4 Kårstyrelsens ledamöter äger inte rätt att rösta i fråga om ansvarsfrihet för deras förvaltning 

eller vid val av revisor och revisorssuppleant. 

Mom. 5 Närvaro- och yttranderätt innehas av revisorer och revisorssuppleant i fråga om deras 

granskning, av avgången ledamot i kårstyrelsen i fråga om dennes ansvarsfrihet eller av person som 

särskilt inbjudits av kårstyrelsen eller kårstämman. 

Mom. 6 Omyndig scouts vårdnadshavare har närvaro- och yttranderätt på kårstämman. 

 

§ 2 Ordinarie kårstämma 

Mom. 1 Kallelse till ordinarie kårstämma ska utfärdas av kårstyrelsen senast tre veckor före mötet till 

kårens medlemmar och revisorer samt revisorssuppleant. Kallelsen ska vara åtföljd av 

föredragningslista.  

Mom. 2 Ordinarie kårstämma ska hållas årligen senast 30:e september. Därvid ska åtminstone följande 

ärenden behandlas: 

1. Kårstämmans öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare för mötet 

4. Justering av röstlängden 

5. Val av två protokolljusterare 

6. Val av två rösträknare 

7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats 

8. Fastställande av föredragningslistan 

9. Föredragande av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse 

för det närmast liggande räkenskapsåret 

10. Fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt 

kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående räkenskapsåret 

11. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

12. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman 

13. Fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsåret 



Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 476  Sid 11/19 
 
 

14. Fastställande av medlemsavgift och budget för intäkter och utgifter för det närmast följande 

verksamhetsåret 

15. Behandling av ärenden till närmast följande distriktsstämma 

16. Behandling av ärenden till närmast följande Scouternas stämma (de år Scouternas stämma 

hålls) 

17. Fastställande av antalet övriga ledamöter för närmast följande mandatperiod 

18. Val av kårordförande och vice kårordförande 

19. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 

20. Val av avdelningsledare 

21. Val av valberedning 

22. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman 

samt av samma antal suppleanter för dem 

23. Val av scoutkårens ombud till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman 

samt av samma antal suppleanter för dem (de år Scouternas stämma hålls) 

24. Val av revisorer och revisorssuppleant 

25. Kårstämmans avslutande 

Mom. 3 Kårstämman bör fastställa arbetsordning för styrelse och valberedning. 

 

§ 3 Kårstämmans gång 

Mom. 1 Kårstämman öppnas av kårordföranden eller av hedersordföranden i de fall den så önskar, vid 

förfall för dessa utser kårstyrelsen en ersättare. 

Mom. 2 Stämman leds av mötespresidiet som består av ordförande och sekreterare för mötet. 

Mom. 3 Mötets ordförande leder mötet och ansvarar för mötets demokratiska ordning. 

Mom. 4 Stämman ska protokollföras av mötets sekreterare. Protokollet ska till riktigheten bestyrkas av 

mötets ordförande och protokolljusterarna. 

 

§ 4 Motion 

Mom. 1 Rätt att väcka motion till kårstämman tillkommer varje kårmedlem. 

Mom. 2 Motion som ska behandlas vid ordinarie kårstämma ska vara kårstyrelsen skriftligen tillhanda 

senast två veckor före mötet. Kårstyrelsen ska med eget yttrande framlägga motionen vid mötet. 

 

§ 5 Extra kårstämma 

Mom. 1 Extra kårstämma ska hållas om och när kårstyrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, 

eller om minst en tredjedel av kårens röstberättigade medlemmar begärt det och då inom fem veckor 

efter framställningen därom till kårstyrelsen. 

Mom. 2 Vid mötet får det endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen till mötet, dock minst: 

1. Kårstämmans öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare för mötet 

4. Justering av röstlängden 
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5. Val av två protokolljusterare 

6. Val av två rösträknare 

7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats 

8. Fastställande av föredragningslistan 

9. Kårstämmans avslutande 

 

§ 6 Årsredovisning och rapportering 

Mom 1. Scoutkårens räkenskaper ska årligen sammanföras i ett fullständigt bokslut. 

Mom. 2 Räkenskaperna med tillhörande handlingar, verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och 

balansräkningen för det senaste räkenskapsåret ska senast fyra veckor efter verksamhetens utgång 

överlämnas till revisorerna. Handlingarna ska av revisorerna med berättelse över dess granskning 

återställas till kårstyrelsen senast sju veckor efter verksamhetens utgång. Verksamhetsberättelsen, 

resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen ska av kårstyrelsen framläggas för 

kårstämman samma år. 

 

4 kap. Kårstyrelsen 

§ 1 Kårstyrelsens ansvar och behörighet 

Mom. 1 Scoutkårens högsta beslutande organ mellan kårstämmorna är kårstyrelsen. 

Mom. 2 Kårstyrelsen är ansvarig för verkställandet av kårstämmans beslut, för scoutkårens 

verksamhet och förvaltning samt för att verksamheten bedrivs i enlighet med dessa stadgar och 

Scouternas stadgars kap 1. 

Mom. 3 Kårstyrelsen företräder scoutkåren gentemot tredje man samt inför domstolar och andra 

myndigheter. 

Mom. 4 Kårstyrelsen har rätt att utse ledamot i styrelsen eller annan person att teckna scoutkårens 

firma. 

Mom. 5 Bemyndigandet av firmatecknare får ej lämnas till den som är omyndig och kan förbindas 

med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera personer. 

 

§ 2 Kårstyrelsens sammansättning 

Mom. 1 Kårstyrelsen består av en kårordförande, minst en vice kårordförande och högst sexton övriga 

ledamöter, varav minst en bör vara utmanarscout. Dessa väljs av kårstämman för tiden till nästa 

kårstämma. 

Mom. 2 Av övriga ledamöter bör ingå en bred representation från kårens aktiva avdelningar. 

Mom. 3 Minst hälften av ledamöterna, däribland kårordförande och vice kårordförande ska vara 

myndiga. 

Mom. 4 Om ordförande avgår tar vice ordförande dennes plats. Om vice ordförande avgår eller 

ersätter avgången ordförande väljer kårstyrelsen inom sig en ny vice ordförande. 



Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 476  Sid 13/19 
 
 

Mom. 5 Om ledamot avgår under verksamhetsåret träder eventuellt vald personlig suppleant i dess 

ställe. 

 

§ 3 Kårstyrelsens sammanträden 

Mom. 1 Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger årligen efter kallelse av kårordföranden eller då 

minst hälften av ledamöterna så begär. 

Mom. 2 Kårstyrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande och samtidigt minst 

hälften av de närvarande, däribland mötesordföranden, är myndiga. 

Mom. 3 Kårstyrelsens sammanträden ska protokollföras och till riktigheten bestyrkas av mötets 

ordförande och ytterligare minst en ledamot. 

Mom. 4 Under kårstyrelsens konstituerande styrelsemöte ska kårkassör och kårsekreterare utses. 

 

5 kap. Kårens demokrati och övriga organ i kåren 

1 § Omröstning 

Mom. 1 Vid kårstämmans och kårstyrelsens sammanträden fattas beslut genom enkel majoritet vid 

omröstning om inget annat framgår i dessa stadgar. 

Mom. 2 Beslut fattas i första hand per acklamation, i andra hand per votering och i tredje hand per 

sluten votering. 

Mom. 3 Varje röstberättigad medlem kan begära votering och sluten votering. 

Mom. 4 Vid lika röstetal under styrelsens sammanträden har ordföranden utslagsröst utom vid 

personval, då lotten avgör. 

Mom. 5 Vid omröstning utgår rösträkningen alltid från det totala antalet avlagda röster. Nedlagda 

röster räknas bort. 

Mom. 6 Vid lika röstetal under kårstämmans sammanträden avgör lotten. 

 

2 § Valberedning 

Mom. 1 Valberedningen ska ledas av en sammankallande valberedare. 

Mom. 2 Avgår sammankallande valberedare utser valberedningen inom sig en ny sammankallande 

valberedare. 

 

3 § Revisorer och revisorssuppleant 

Mom. 1 Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av två revisorer. För 

revisorerna ska det finnas en suppleant. 

Mom. 2 Revisorer och suppleant ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och ekonomiska 

förhållanden som krävs med hänsyn till scoutkårens verksamhet. Revisorer och revisorssuppleant får 

inte samtidigt som sitt revisionsuppdrag vara ledamöter i kårstyrelsen. 
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Mom. 3 Revisionsuppdraget avser tiden intill dess kårstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för 

kårstyrelsens ledamöter för det räkenskapsår som revisionen gäller. 

 

4 § Redovisningsår och verksamhetsår 

Mom. 1 Kårens redovisningsår och verksamhetsår beslutas av kårstämman. Om inget beslut fattas av 

kårstämman är redovisningsåret och verksamhetsåret 1:a juni till 31:a maj. 

 

6 kap. Stadgeändring och upplösning 

1 § Stadgar och föreskrifter 

Mom. 1 Ändring av dessa stadgar blir giltiga om de bifalles av minst två tredjedelar av de röstande på 

kårstämman. 

Mom. 2 Om beslutet rör ändring av hur denna stadga ändras eller hur kårens upplösande sker ska det 

endera bifallas enhälligt eller fattas vid två på varandra följande möten varav det ena är ordinarie 

kårstämma och vid det sista mötet bifallas av minst två tredjedelar av de röstande. 

Mom. 3 Stadgeändring träder i kraft först när de godkänts av Scouternas styrelse. 

Mom. 4 Under pågående verksamhetsår är det kårstyrelsens tolkning av denna stadga som gäller. 

Mom. 5 Under pågående kårstämma är det kårstyrelsens tolkning av denna stadga som gäller om 

kårstämman inte beslutar att tolka annorlunda. 

Mom. 6 Utöver stadgarna kan kårstämman utfärda bestämmelser och kårstyrelsen kan utfärda 

anvisningar för verksamheten i kåren som ryms inom ramen för stadgar och bestämmelser utfärdade 

av Scouterna. 

 

§2 Försäljning av Pettersberg 

Mom. 1 Beslut om försäljning av fastigheten Söderby Övre i Nynäshamn kommun (Pettersberg 

scoutstuga) kan endast fattas av kårstämman och är endast giltigt om beslutet är enhälligt eller om det 

fattas vid två på varandra följande kårstämmor varav åtminstone det ena är ordinarie kårstämma, och 

vid både mötena bifalles av minst tre fjärdedelar av de röstande. 

Mom. 2 Förslag om försäljning av fastigheten Söderby Övre i Nynäshamn kommun (Pettersberg 

scoutstuga) måste ingå i kårstämmans kallelse för att kunna bifallas. 

 

3 § Upplösning av scoutkåren 

Mom. 1 Beslut om upplösning av scoutkåren kan endast fattas av kårstämman och är endast giltigt om 

beslutet är enhälligt eller om det fattas vid två på varandra följande kårstämmor varav åtminstone det 

ena är ordinarie kårstämma, och vid både mötena bifalles av minst tre fjärdedelar av de röstande. 

Mom. 2 Förslag om att upplösa scoutkåren måste ingå i kårstämmans kallelse för att kunna bifallas. 

Mom. 3 Den sista kårstämma som fattar beslut om scoutkårens upplösande beslutar också vad som ska 

ske med kvarvarande tillgångar och skulder.  
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Bilaga 2 – Verksamhetsplan 2020/2021 
 

Övergripande inriktning 

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng arbetar för att ge barn och ungdomar en bra start i livet genom 

personlig utveckling, baserat på den värdegrund som finns i scoutlagen, scoutlöftet och 

scoutmetoden. 

Verksamheten bedrivs i avdelningar som i sin tur är indelade i patruller. Viktiga verksamhetsplatser 

är våra scoutlokaler på Rehnsgatan och Bredängsvägen samt vår scoutgård Pettersberg. 

Vi arbetar tillsammans för att få ett positivt och uppskattande klimat i vår verksamhet. Alla har ett 

personligt ansvar för att säga till om någon uttrycker sig negativt eller aggressivt mot någon annan. 

Fokuspunkter  

Under verksamhetsåret 2020/2021 kommer vi att fokusera på att: 

 Vi ska satsa på ledartillväxt och på att behålla de ledare vi har i kåren. 

 Kommunicera dokumentation/arbetsbeskrivning över det vi förväntas göra/gör på kårens 

olika poster samt kårens förvaltning. 

 Arbeta för att de olika avdelningarna ska arbeta mer synkroniserat och stödja varandra i 

respektive arbete.  

 Påbörja lathund för respektive gren för att tydliggöra samt förenkla arbetet med när vissa 

saker bör genomföras.  

 Bibehålla verksamhet i kåren under pågående Coronakris. 

 Ha en fungerande lokal i Vasastan. 

 Starta upp minst en spårarscoutavdelning. 

 Aktivt arbeta med de för året aktuella punkterna på Kartan. 
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Aktiviteter 

Här följer de allmänna och specifika aktiviteter som vi planerar att genomföra under det kommande 

verksamhetsåret. De är samlade under fyra rubriker: vecka, månad, termin och verksamhetsår. 

Aktiviteterna under varje rubrik sker med de intervaller som rubrikerna antyder. För vissa av 

aktiviteterna finns angiven tidpunkt för när de ska genomföras. 

 

Vecka   Månad  
Aktivitet Tid  Aktivitet Tid 

Avd.möte Rovfåglarna Måndag  Kårstyrelsemöte Första söndagen/månad 

Avd.möte Krypen Måndag  Möte med  2 veckor före KS 

Avd.möte Gnagarna Måndag  arbetsutskottet (AU)  

Avd.möte Waingunga Tisdag    

Avd.möte Snabbfötterna Tisdag    

Avd.möte Kvart i Gustaf Onsdag    

Avd.möte Skogsmännen Torsdag    

Avd.möte Stingarna Torsdag    

 

 

Termin  
Aktivitet Tid 

Gemensam planeringshelg med ledaraktivitet Augusti och Januari 

Arbetshelg på Pettersberg Hösten och Våren 

Föräldramöten på avdelningarna Hösten och Våren 

 

 

Verksamhetsår  
Aktivitet Tid 

Grenläger spårare Juni alt Augusti 

Grenläger upptäckare och äventyrare Juli – Augusti 

Kårstämma Augusti 

Rekrytering Augusti/September samt Maj/Juni 

Scouternas Höstdag Beslutas av distriktet 

Höstlovsfilmkväll (lokalen Bredängsvägen) Oktober 

Scouternas Natt Beslutas av distriktet 

Distriktsstämma Beslutas av distriktet 

Scouternas Stämma November 

Julavslutning December 

E-kurs December/Januari 

Sportlovsdisco (lokalen Bredängsvägen) Februari 

Valborgsfirande (Bredäng) April 

Scouternas Dag April/Maj 

Våravslutning Juni 
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Kartan 

Kartan är ett arbete som startade i början av 2009 för att ta fram en gemensam färdriktning bland 

kårens aktiva ledare och assistenter. Arbetsformerna beror på punkterna och materialet är till viss 

del en form av en ”önskemålslåda” med stort som smått. Det förminskar dock inte materialet 

eftersom det i skrivande stund är det material som har störst förankring i kåren bland aktiva ledare 

och assistenter. Nedan presenteras de punkter som tagits fram till ”Kartan”.  

Stående punkter 

Område Aktivitet Måldatum 
Rekrytering Arbeta med rekrytering efter behov Stående 

Föräldrar  Aktiv stödorganisation bestående av föräldrar inom kåren Stående 

Ledarvård Bjuda in aktiva som inaktiva ledare till vissa av kårens 
aktiviteter t.ex. hajk och lägerbål  

Stående 

Ledare  Arbeta för ett ökat arbete med att behålla gamla ledare i en 
”Ledarpool” i syfte att fungera som stöd till befintliga 
avdelningar 

Stående  

Ledare Erbjuda stödpersoner till de ledarteam som är i behov av 
detta. Personen/erna ska kunna stödja i verksamheten, med 
administrativa eller övriga uppgifter. 

Stående 

Pettersberg Förhindra förskogning/igenväxt av ängarna samt 
björkdungen. 

Stående 

Program Alla scouter ska erbjudas att genomgå Vandrarnas hajk i 
anslutning till avslutad äventyrartid. 

Stående 

Ledarvård Kåren ska arrangera minst en men helst två aktiviteter där 
ledare och utmanarscouter kan mötas per termin. 

Stående 

Sommarläger Kårläger var femte år dvs under jubileumsåren Stående 

Utveckling Både män och kvinnor ska vara representerade i ledarteamen 
på alla kårens avdelningar 

Stående 

Utveckling Uppmuntra utmanarscouter att vara ledare på läger år ett 
och ledare på avdelning år två 

Stående 

Utbildning Alla scouter ska vid avslutad äventyrarscouttid ha genomgått 
Leda patrull 

Stående 

Utbildning Alla som har ett ledaruppdrag på avdelning ska efter två år ha 
genomgått Leda scouting 

Stående 

Utbildning Alla som har haft ett ledaruppdrag på avdelning i minst tre år 
och är över 25 år ska ha genomgått Leda avdelning 

Stående 

Utbildning Att uppmuntra de med ledaruppdrag att fortsätta sin 
kompetensutveckling t ex genom kurserna Treklöver-Gilwell, 
Ditt Personliga ledarskap eller Värdebaserat ledarskap 

Stående 

Utbildning  Verka för att alla kårens ledare uppdaterar kursen Trygga 
Möten var tredje år samt att nya ledare och 
andraårsutmanare går kursen. 

Stående 
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Tidsatta punkter 

Område Aktivitet Måldatum 
Kårarr Inbjuda Kung Carl XVI Gustaf till firande GVB 100år Verksamhetsåret 24/25 

Kårarr  Kårläger på Ånhammar (GVB 100 år) Verksamhetsåret 24/25 

Jubileum Tillsätta en jubileumsgrupp Verksamhetsåret 20/21 

Material Färdigställa förrådet av surrningsstänger Verksamhetsåret 20/21 

Lokalerna  Uppdatera gemensamt material i båda lokalerna  
T.ex. projektorer samt högtalare 

Verksamhetsåret 20/21 

Lokalerna Upprätta nytt lokalkontrakt för verksamheten i 
Vasastan 

Verksamhetsåret 20/21 

Pettersberg Avsluta projekt av renovering av vatten och avlopp Verksamhetsåret 20/21 

Pettersberg Komplettera drift-, underhålls- och förnyelseplan (30 - 
50 år) för Pettersberg 

Verksamhetsåret 20/21 

Pettersberg Utreda hur vi minskar lerbildning på Pettersberg Verksamhetsåret 20/21 

Pettersberg Utreda vilka åtgärder som behöver utföras för att 
ladan ska gå att använda 

Verksamhetsåret 20/21 
 

Pettersberg Det ska finnas fyra fasta vindskydd  Verksamhetsåret 24/25 

Program Definiera avgränsningarna för olika grenars program Verksamhetsåret 20/21 

Program Utreda samt införa uppdaterat märkessystem baserat 
på grenprogrammet 

Verksamhetsåret 20/21 

Program Utreda och verkställa gvb.nu vs scout.se Verksamhetsåret 20/21 

Utbildning Upplärning av efterträdande lokalfogde i Bredäng Verksamhetsåret 20/21 

Dokumentation Se över dokumentet för arbetsbeskrivning av 
kårfunktioner inom GVB och uppdatera vid behov 

Verksamhetsåret 20/21 

Dokumentation Underhålla och tillgängliggöra ett digitalt arkiv för 
kårens dokumentation 

Verksamhetsåret 20/21 

Sommarläger Se över formerna för sommarläger 2021 Höstterminen 2020 

Verksamhet Starta upp en ny spåraravdelning, Krypen, i Bredäng Verksamhetsåret 20/21 
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Bilaga 3 – Lägerberättelse Jubileumslägret 95 år, 
Skräddartorp 2019   
 

År 2019 firade vår scoutkår Gustaf Vasa-Bredäng 95 år, och i vanlig tradition anordnade vi därför ett 

stort jubileumsläger. Alla kårens grenar och avdelningar deltog på lägret som arrangerades på 

lägerängarna Skräddartorp i Dalarna. Detta var en ny plats vi aldrig tidigare hade haft läger på. 

    

På kårlägret arrangerades grenöverskridande aktiviteter. 

Jubileumslägret började för kårens äventyraravdelningar måndagen 29 juli då Skogsmännen och 

Rovfåglarna möttes upp på Stockholms centralstation och påbörjade resan norrut. Det var ett högt 

deltagande från kårens äventyraravdelningar vilket var kul att se. Väl ute på lägret följde sedan en 

vecka av klassiskt lägerliv. Det började med flera byggdagar då tält restes, spisar byggdes och 

kylgropar grävdes. Så småningom var hela lägerbyn rest och äventyrarna gick på hajk i tre nätter. 

Söndagen 4 augusti var det så dags för kårens upptäckaravdelningar att komma ut till lägret. Vi 

välkomnade då 21 scouter från kårens upptäckaravdelningar Snabbfötterna och Gnagarna. Dessa 

dagar höll sig nu äventyrarna för sig och upptäckarna för sig och hade sina egna program. Till sist så 

kom så även kårens spårarscouter ut till lägerängarna. Avdelningarna Stingarna och Waingunga hade 

tillsammans med sig 36 scouter. 

Nu när alla kårens scouter var ute på lägret arrangerades en åldersöverskridande brodag. Scouter 

från alla avdelningar och åldersgrupper blandades och delades in i nya patruller där en av 

äventyrarscouterna var PL. Tillsammans tävlade de sedan i olika grenar och mot slutet av dagen 

kunde en vinnande patrull utses. Tävlingarna gick på temat för lägret vilket var Gustav Vasa, hans 

flykt och kamp mot Kristian Tyrann. Att temat var Gustav Vasa berodde såklart på att ena delen av 

vår Scoutkår härstammar från Gustav Vasas församling.  

Till sist närmade sig så slutet för jubileumslägret och på den sista kvällen arrangerades ett kårlägerbål 

för alla kårens scouter. Då var även andra medlemmar från kåren, som inte var med på lägret, 

inbjudna. Med scouter, ledare, kårfunktionärer och gäster avslutade vi kårlägret på Skräddartorp 

med 110 stycken deltagare. Tillsammans hade vi skapat ett jubileumsläger vi sent skulle glömma. 

     Kårlägerchef Harald Tydén 

 


