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Kårstyrelsens sammanträde nr 477 
Mötesdatum: 2020-05-31 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

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

Ström, Lärka Nordberg, Elsa Jackson-Ward samt Rebecka Insulander. 

 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Sofia Lindberg 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 17a/valberedningen samt 

b/märkesgruppen. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS476 lägges till handlingarna. 

6. Kompletterande val och förändringar 

Inga kompletterande val gjordes. 

7. Stadgarna 

Inget slutgiltigt dokument har skickats ut inför detta möte. De uppdaterade stadgarna bör 

läggas som en proposition till KST2020. Beslut om den slutgiltiga versionen av dokumentet 

får tas mail ledes. AU kontaktar Alban. 

8. Lokalen Rehnsgatan 

Patrik redogör för läget. Det finns just nu tre intressanta lokaler. Peter för dialog med 

hyresnämnden.  

9. Verksamhetsplan 20/21 – bilaga 1 

KS beslutade att fastställa Verksamhetsplan 2020/2021 enligt bilagan som kårstyrelsens 

förslag till verksamhetsplan för kommande år. 
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10. Budget 20/21 – bilaga 2 

Peter presenterade årets resultat och ett förslag till budget för kommande verksamhetsår. Då 

läget är väldigt osäkert gällande lokalen på Rehnsgatan är det svårt att göra en budget för 

kommande verksamhetsår. Vi går mot en oklar framtid. 

Årets resultat uppgår till 76 243kr.  

KS beslutade att fastställa budget enligt bilagan som kårstyrelsens förslag till budget för 

verksamhetsår 2020 förutsatt att inget drastiskt sker innan KST. 

Beslut om resultatdispositionen för årets resultat tas per mail.  

11. Wifi på Pettersberg 

Det har pratats om att dra fiber till Petters men det är dyrt. Däremot har Limpan förslag på 

att köpa en Wifi sändare och rikta den mot en mast. Internet önskas på Pettersberg för att 

kunna styra elektronik och maskiner som finns på Petters.  

KS uppskattar denna information men anser att beslutet ligger inom ramarna för drift av 

Pettersberg varpå stugfogdarna själva kan besluta om detta. 

12. Hemsidan 

Alban och Harald skulle redovisa denna punkt men då ingen av dem medverkar på detta 

möte återremitteras punkten till nästa möte.  

13. Kårens vision – dokument inför KST – bilaga 3 

Nästan hela AUt har gått kursen Leda kår och fått till sig mycket bra information. Två av 

punkterna som diskuterades flitigt på kursen var en kårs vision och strategi. Vår kår har en 

del av detta i verksamhetsplanen men tanken är att separera dessa från verksamhetsplanen 

så att Kårens vision och Kårens strategi är egna dokument. Strategidokumentet ska visa på 

HUR visionen ska genomföras. Årets verksamhetsplan ska då endast innehålla årets plan, inte 

långsiktiga mål. AU har arbetat mycket med dessa nya dokument men strategidokumentet är 

inte redo att presenteras än.  

AU önskar att dokumentet Kårens vision ska läggas som proposition till KST. 

Diskussion fördes. Nya kommentarer tillkom enligt nedanstående. 

Ta bort: 

”[…],oasvett ålder” 

Lägga till:  

Bedriva scouting i enlighet med Scouternas riksorganisation. Unga som gör världen bättre. 

Metoden Patrullen. Inkludering av kulturer (Vasastan och Bredäng). 

Patrik summerar dokumentet och skickar ut en slutgiltig version. Beslut om dokumentet tas 

per mail. 

14. AU informerar 

Sommaravslutningen:  

Patrik har mailat ut information gällande AUs ställning för sommaravslutning. AU anser att 

ingen gemensam avslutning ska genomföras i år men att varje avdelning ska genomföra sin 

egna avslutning. Förhoppningsvis kommer vi ha en gemensam uppstart till hösten. Om någon 

behöver märken så finns de i lokalen Bredängsvägen. 
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Gnagarna har beslutat att ha ett sista möte med poängutdelning men de kommer inte att 

dela ut märken. 

Corona:  

Krisledningsgruppen önskar erhålla (per övernattning eller längre aktivitet) en lista med 

deltagare samt kontaktnummer till ansvariga och målsmän. Detta för att krisledningsgruppen 

snabbt kan aktiveras ifall något skulle hända.  

Alban har skapat ett dokument till sommarlägret på lägerdropbox – Patrik önskar tillgång till 

denna. 

Äventyrarna kommer att genomföra Vandrarnas hajk. 

15. Läger 2020 

a) Spårarscouter 

Spårarledarna har haft lägermöte. Deltagarantalet för Stingarna ser bättre ut än prognos, just 

nu kommer 18 scouter att delta. Det är mest andraåringar. Waingunga har 22 betalda 

deltagaravgifter. Lägret kommer att genomföras på Vässarö och när alla är ute tillsammans 

kommer vi att vara 90-100 personer på Vässarö.  

b) Upptäckarscouter 

Det går bra, scouterna är taggade! Snabbfötterna verkar har svårt att få scouterna att anmäla 

sig och har just nu tre anmälda scouter. Enligt Viktor blir de säkert fem scouter. Gnagarna 

deltar med cirka 10 ledare och 22 scouter (27 personer totalt). I och med läget med Covid-19 

kommer det att vara många patruller på lägret. 

c) Äventyrarscouter 

Sommarlägret kommer att genomföras 20 – 31 jul på Brittmäss. En buss kommer att hyras 

för transporten med detta är inte med i budgeten. 

Det är just nu 15 scouter som har betalat för lägret. Skogsmännen har 16 anmälda scouter 

och Simon räknar med att få med sig fler scouter än de som är anmälda just nu (en scout). 

Äventyrarledarena hoppas bli uppemot 20 scouter på lägret. Antalet deltagande ledare är 

osäkert, just nu är fyra – fem anmälda. Lägret har behov av extrahjälp samt behöver en 

intendent.  

d) Utmanarscouter 

Utmanarna siktar på att cykla på Gotland 26/7 – 6/7.  Det kommer att delta ca 10 scouter och 

man ska bland annat besöka Lummelundagrottorna.  

e) Roverscouter 

Roverscouterna kommer inte att ha ett läger i sommar. Det har diskuterats att eventuellt 

segla men det kommer inte att räknas som ett läger utan som övrig sommaraktivitet. 
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16. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Möten enligt planering. Våra andraåringar har deltagit på ett 

mycket lyckats bromöte med Snabbfötterna. Inget möte på Kristi Him. 17 anmälda till 

lägret, känns mycket bra! Har gjort bestickspåsar inför lägret. 

Kommer hända fram till nästa KS: Ett möte kvar, därefter läger. 

ii. Waingunga:  

Ingen rapport inskickad 

iii. Snabbfötterna:  

Ingen rapport inskickad. 

Information från Simon: Avdelningen har haft ett mycket lyckat bromöte med Stingarna,  

18 eller 24 scouter deltog. 

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten som vanligt och försökt att vara mycket 

utomhus. Vi har bland annat lagat mat, haft hantverk orienterat utomhus. Vi 

genomförde även en lyckad andraårshajk med 3 st ledare 13 scouter där vi gick ca 1,5 

mil. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi har det sista mötet för terminen kvar och därefter 

sommarläger vilket 22 av 23 scouter är anmälda till. Det känns superkul och alla scouter 

är väldigt taggade! 

v. Skogsmännen:  

Avdelningen har haft utomhusmöten. En paddling med Rovfåglarna har genomförts.  

De scouterna som kommer på mötena (12 – 16 scouter), de kommer regelbundet. Det 

finns de scouter som starkt har begränsat sina sociala kontakter och inte deltar på 

mötena längre. Sista mötet kommer att genomföras på torsdag. 

Det är 16 anmälda scouter till lägret. 

vi. Rovfåglarna:  

Avdelningen har haft möten som vanligt men Simon varit ensam ledare på mötena. 

Närvaron är stabil, 4 av 6 scouter deltar. Två scouter har inte alls varit på mötena sedan 

Covid-19 pandemin började. En scout har sagt att han inte kommer förrän pandemin är 

slut.  

En ny scout var med på ett möte och var jättetaggad. Scouten kommer att åka med på 

lägret och drar med sig sin kompis. Ytterligare en scout deltog på ett möte.  

Ledarteamet funderar på om de ska genomföra ett eller flera möten under sommaren.  

Det blir kanske fem nya Rovfåglar i höst och scouterna är fortfarande småsugna att 

assistera på Krypen i höst. 
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vii. Kvart i Gustaf:  

Hänt sen senaste KS: Sen senaste KS har vi varit en del i Bredäng vid Mälarhöjdsbadet, 

grillat och kört lite tävling. När vi var i stan var vi i Vanadislunden och spelade ett spel 

hela laget. Vi har hållit oss ute och paddlade kajak nu i veckan. 

Kommer hända fram till nästa KS: Tills nästa KS kommer vi att ha vårt sista möte nu på 

onsdag när vi kommer att ha picknick och har bjudit in alla tredjeåringar till Hagaparken. 

Vi har även planer på att cykla på Gotland under sommaren men vi f0r se om vi får åka 

dit. 

viii. Betongen:  

Hänt sen senaste KS: Hajk över Kristi Himmelfärdshelgen på Mörkö och Oaxen med  

100 % närvaro. 

Kommer hända fram till nästa KS: Eventuell segling men inget satt i sten. 

Håller på att prata om vem som ska ta över som AL nästa år.  

b) KUL:  

Under våren har det varit många utbildningar som ställts in, men nu är det dags att titta 

framåt och hoppas på att det blir möjligt att ses för utbildning i höst. I Stockholm är det bland 

annat planerat för en ny omgång av Ditt personliga ledarskap och en omgång av den 

tredelade Leda avdelning. 

Sen förra rapporten har en ledare gått Trygga möten. 

Det är 2 ledare och styrelsemedlemmar som nu behöver gå Trygga möten och de 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: 

Ditt personliga ledarskap 

Den här kursen är för dig som vill utveckla ditt scoutledarskap och lära dig arbeta med 

personliga utvecklingsmål. Kursen arbetar mycket med diskussion och reflektion kring frågor 

som: Vem är jag? Vem är jag i en patrull? Vem vill jag vara? och Hur hjälper jag andra framåt? 

Under tiden mellan de två kurshelgerna deltar du i peer-samtal med utgångspunkt i det som 

är viktigt i din utveckling som ledare. 

DPL Stockholm 

6-8 november 2020 / 29-31 januari 2021 / Spånga / Sista anmälningsdag 9 oktober 2020 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/ditt-personliga-ledarskap-2020-2021/ 

 

Leda avdelning  

En kurs för dig som tar eller vill ta ansvar för avdelningens arbete på lite längre sikt. Som 

avdelningsledare eller som stöd till avdelningsledare. 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. Kursen består av 
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minst två delar med peer learning emellan, då du får utveckla något i verksamheten och ha 

regelbunden avstämning med en annan kursdeltagare. Det är inget hinder att ha gått ALU 

eller Ledarutbildning SCOUT tidigare. Kåren står för hela avgiften. 

Leda avdelning Tredelad 

16-18 okt 2020 Skatboet / 22-24 jan 2021 Gilwell / 7-9 maj 2021 Vindalsö / Sista 

anmälningsdag 1 september 2020 

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

och-vindalso-2020-2021/ 

 

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: Dörren till den vänstra toaletten är trasig, man blir inlåst. Det är inte känt om 

Folke vet om detta. Det vore bra med haspar på toalettdörrarna istället för lås då låsen 

går sönder rätt så ofta.  

ii. Rehnsgatan: Kvart i Gustaf meddelar att de inte använder lokalen just nu. Deras 

städområde är toaletterna. Detta innebär att toaletterna inte städas just nu. Trappen 

behöver städas bättre/mer. 

Gällande läckan i taket så har Sofia vid ett tillfälle noterat en liten hög med gips på 

golvet men inte att det droppar. Det är fortfarande ett hål i taket.  

iii. Material: Det ligger en hel del ej kompletta Gilwell tält i lokalen. Tälten ska gås igenom 

av Patrik och Sebastian (AF). Vi har fått dem från Kärrtorps scoutkår. Tanken är att GVB 

och AF ska dela på tälten men det kan bli så att AF får fler då de endast använder Gilwell 

tält medan vi föredrar att använda våra Tipitält till scouterna.  

Surrningsstängerna ska oljas in. Det borde planeras in en arbetsträff till sommaren. 

d) Pettersberg:  

Simon undrar om det kommer att bli något sommarhäng/sommararbetsträff på Petters i år. 

Gällande avloppet har Peter fått ny information. Det blir inget avloppsbygge i år. Limpan 

jobbar vidare med entreprenör och kommun. 

KS har fått en lång lista (Bilaga 4) från Limpan på nödvändiga och önskvärda åtgärder på 

Petters. Det finns även lite drömprojekt på den listan. Listan behöver redigeras och skulle då 

kunna fungera som del av drifts- och underhållsplanen som revisorerna har önskar på 

KST2019. Peter arbetar vidare med Limpan i frågan. 

Det finns grus i diket från stengångsbytet. 
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e) Ekonomi:  

Det är otroligt viktigt att all närvaro finns i systemet! Om ni inte har rapporterat närvaron - 

gör det omgående!  

Sista dagen för att lämna in kvitton var den 29 maj. Kom ihåg att lämna in de fysiska kvittona! 

17. Övriga ärenden 

a) Valberedning:  

Valberedningen har haft ett möte och kommit vidare i sitt arbete. Just nu finns det tre 

fokusområden; Snabbfötterna – en AL behövs då Viktor gör lumpen, Utmanarna – en 

avdelningsledare behövs och kåren behöver en ny ordförande. Patrik önskar att man letar 

efter en ny ordförande för att få in nytt blod och att han står kvar som vice ordförande men 

ny KO inte hittas så kan han vara kvar som ordförande.  

Valberedningen har fokuserat på styrelsen och AL och har inte tittat på andra poster än. 

Kom ihåg att fylla i enkäten till valberedningen. 

b) Märkesgruppen:  

Gruppen arbetar vidare och arbetslinjen är ett uppdaterat trekantsmärkessystem. Systemet 

kommer att gälla upptäckarna och äldre scouter. Spårarna jobbar på ett eget system, med 

fler märken och färre kriterier. 

Gruppen har gått igenom märksboken och uppdaterat kriterierna. Planen är att göra ett 

utkast och presentera detta. Ett förslag är att göra detta på planeringshelgen. 

Gruppen saknar en representant från utmanarna. 

 

18. Infobladet 

Verksamhetsberättelse - senast midsommar. Valberedningen gör ett eget utskick till kårens 

medlemmar. KO har ordet. Snart är det läger. Intendent äventyrernas läger saknas. 

Uppdatering Corona/Rehnsgatan. Tack för året som gått. 

19. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Sofia Lindberg 
Justeringsperson   
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Bilaga 1 – Verksamhetsplan 20/21 
 

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 2 – Budget 20/21 

Resultatenhet Konto 
Sum of 
Budget1920 

Sum of 
Utfall 

Sum of 
Budget2021 

Bredängsvägen El Bredäng -2 700 -2 310 -2 500 

 Förbrukningsinventarier  -1 346  

 Förbrukningsmaterial  - 45  

 Hyra bil, släp  - 350  

 Hyra Bredäng -112 000 -116 456 -120 000 

 Hyresbidrag Bredängsvägen 36 000 34 680 36 000 

 Hyresintäkter Bredäng 30 000 30 000 30 000 

 Mat  - 561  

 Milersättning  - 37  

 Underhåll Bredäng -2 000  -2 000 

Bredängsvägen Total -50 700 -56 424 -58 500 

Evenemang Förbrukningsmaterial  - 60  

 Mat -1 500 - 466 -1 500 

 Milersättning  - 46  

 Tävlingsavgifter -12 000 -6 710 -10 000 

 Uppvaktning, gåvor - 500  - 500 

 TerminsAvslutningar     

Evenemang Total  -14 000 -7 282 -12 000 

Gnagarna 
Avdelningsbidrag - 
Förbrukning -2 000  -2 000 

 Förbrukningsmaterial  -1 280  

 Mat  - 179  

 Övr kostnader  - 541  
Gnagarna Total  -2 000 -2 000 -2 000 

gvb.nu gvb.nu -5 000 -4 439 -5 000 

 Övr kostnader  - 125  
gvb.nu Total  -5 000 -4 564 -5 000 

Höstdagen19 Deltagaravgifter  3 645  

 Förbrukningsmaterial  - 449  

 Mat  -3 446  
Höstdagen19 
Total   - 250  
Jubileum2019 Deltagaravgifter  13 475  

 Förbrukningsmaterial  -3 344  

 Mat  -2 928  

 Milersättning  - 181  

 Övr kostnader  -20 752  
Jubileum2019 Total  -13 731  
Julförsäljning19 Övr ersättn och intäkter  4 370  

 Övr kostnader  -2 563  
Julförsäljning19 Total  1 807  
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Kårhelg2019 Deltagaravgifter  9 219  

 Mat  -12 672  

 Milersättning  - 666  
Kårhelg2019 Total   -4 119  
Ledare Mat -10 000 -11 333 -10 000 

 Medlemsavgifter Ledare 8 000 9 374 9 000 

 Milersättning - 500 - 333 - 500 

 Persontransporter    

 Uppvaktning, gåvor -3 000 - 99 -1 000 

 Övr ersättn och intäkter    

 Övr kostnader -4 000   

 Ledarvård, kårkurs    

 Mat KS+KST+DST+AL+Div intern   

Ledare Total  -9 500 -2 391 -2 500 
Läger19 
Skräddartorp Deltagaravgifter  141 810  

 Förbrukningsmaterial  -5 863  

 Hyra bil, släp  -11 394  

 Lokalhyra  -33 550  

 Läger  6 125  

 Mat  -53 453  

 Milersättning  -9 115  

 Persontransporter  -32 871  

 Övr kostnader  -14 536  

 Övriga bidrag  19 805  
Läger19 Skräddartorp Total  6 958  
Pettersberg El Pettersberg -39 000 -42 533 -45 000 

 Förbrukningsinventarier -19 000 -11 965 -15 000 

 Förbrukningsmaterial -10 000 -4 550 -7 500 

 Försäkringar Pettersberg -7 500 -9 231 -10 000 

 Hyra bil, släp  - 339  

 Mat -1 000 -3 361 -5 000 

 Milersättning -6 000 -6 466 -7 500 

 Pettersbergsvägen -4 500 -7 516 -8 000 

 Sopor, latrin -15 000 -6 117 -7 500 

 Stughyra Pettersberg 137 000 168 589 140 000 

 Övr ersättn och intäkter   500  

 Övr kostnader -15 000 -14 534 -15 000 

Pettersberg Total  20 000 62 476 19 500 

Rehnsgatan El Rehnsgatan -5 500 -5 654 -5 500 

 Förbrukningsinventarier -1 100   

 Förbrukningsmaterial -4 000 -1 029 -3 000 

 Hyra Rehnsgatan -137 000 -153 126 -114 912 

 Hyresbidrag Rehnsgatan 84 000 80 920 84 000 

 Hyresintäkter Rehnsgatan 5 100 1 500  0 

 Internet Rehnsgatan -4 428 -4 269 -4 500 
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 Mat - 200  - 500 

 Telefon Rehnsgatan -1 188 -1 089 -1 188 

 Underhåll Rehnsgatan    

Rehnsgatan Total  -64 316 -82 748 -45 600 

Rover1 
Avdelningsbidrag - 
Förbrukning -1 000  -1 000 

Rover1 Total  -1 000  -1 000 

Rovfåglarna 
Avdelningsbidrag - 
Förbrukning -2 000  -2 000 

 Mat  - 530  

 Övr kostnader  -1 471  
Rovfåglarna Total  -2 000 -2 001 -2 000 

Scouter Mat    

 Medlemsaktivitetsbidrag 25 000 33 620 20 000 

 Medlemsavgifter Scouter 71 980 81 936 75 000 

 Milersättning    

 Sensus 30 000 27 380 45 000 

 Statsbidrag 30 000 38 380 30 000 

 Rekrytering    

Scouter Total  156 980 181 316 170 000 

Skogsmännen 
Avdelningsbidrag - 
Förbrukning -2 000 -2 000 -2 000 

Skogsmännen Total -2 000 -2 000 -2 000 

Snabbfötterna 
Avdelningsbidrag - 
Förbrukning -2 000  -2 000 

Snabbfötterna Total -2 000  -2 000 

Snåriga20 Deltagaravgifter  4 500  

 Förbrukningsmaterial  -1 328  

 Mat  - 733  
Snåriga20 Total   2 439  

Stingarna 
Avdelningsbidrag - 
Förbrukning -2 000 - 478 -2 000 

 Förbrukningsinventarier  - 365  

 Förbrukningsmaterial  - 970  

 Mat  - 187  
Stingarna Total  -2 000 -2 000 -2 000 

Utbildning Deltagaravgifter  8 500  

 Kurser, utbildning -35 000 -25 100 -30 000 

Utbildning Total  -35 000 -16 600 -30 000 

Utmanare1 
Avdelningsbidrag - 
Förbrukning -2 000  -2 000 

 Förbrukningsmaterial  - 364  

 Mat  - 72  

 Övr kostnader  -1 538  
Utmanare1 Total  -2 000 -1 974 -2 000 
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Waingunga 
Avdelningsbidrag - 
Förbrukning -2 000 - 388 -2 000 

 Mat  - 61  
Waingunga Total  -2 000 - 449 -2 000 

Övrigt Förbrukningsinventarier  -11 772  

 Förbrukningsmaterial  - 987  

 Försäkringar Kåren -5 000 -6 155 -6 500 

 Mat  - 571  

 Milersättning  - 290  

 Persontransporter  -7 429  

 PG-avgifter -2 000 -1 979 -2 000 

 Porto - 700 - 620 - 700 

 Ränteintäkter 3 000 3 452 3 400 

 Uppvaktning, gåvor - 500  - 500 

 Övr ersättn och intäkter 54 716 45 555 50 000 

 Övr kostnader  -1 115  

 Övriga finansiella intäkter 1 689  

 Expeditionskostnader    

 Övriga finansiella kostnader   

Övrigt Total  49 516 19 778 43 700 

Grand Total  32 980 76 243 64 600 
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Bilaga 3 – Kårens vision 

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs vision 
 

Vår scoutkår ska verka för förverkligandet av nedanstående. 

 

Verksamhet 

• Vår kår växer i medlemsantal varje år 

• Inom kåren bedrivs en vital spårar-, upptäckar-, äventyrar-, utmanarverksamhet i både 

Bredäng och Vasastan av hög kvalitét 

• Kåren har ett etablerat samarbete med kringliggande kårer och har ett aktivt engagemang i 

distrikt och riksorganisation 

• Verksamheten är grenvis uppdelad med stegrande utmaning 

• Vi använder vuxna i scouternas närhet som stöd i verksamheten 

• Scoutstugan Pettersberg används och vårdas som en central tillgång för kårens verksamhet 

 

Demokrati 

• Våra medlemmar känner sig engagerade i kårdemokratin och upplever det lätt att påverka 

sin verksamhet, oavsett ålder. Hur kårdemokratin fungerar är tydlig, transparent och 

utvecklas löpande 

• Kåren har en aktiv roll inom distriktets och riksorganisationens demokratiska forum 

 

Ledare 

• Ledare ska känna att deras engagemang är mödan värt, att de får uppskattning för sin insats 

och att engagemanget bidrar till deras personliga utveckling. 

• Nya ledare erbjuds stöd i och utveckling av sitt ledarskap och finner det tydligt att förstå sin 

roll och sitt uppdrag 

• Ingen ledare väljer att sluta hos oss på grund av hög arbetsbelastning. 

• Vi bedriver aktiv ledarvård och är smarta i hur vi använder det ideella engagemanget 

 

Trygghet 

• Det råder en öppen, tillåtande och stödjande kultur där alla vågar uttrycka sina åsikter 

• Våra medlemmar känner sig trygga i all vår verksamhet och vet var de vänder sig om 

otrygghet uppstår 

• Kåren har stödfunktioner som underlättar för ledare på avdelning och som inger trygghet om 

extern hjälp behövs på avdelning  
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Bilaga 4 – Planer och drömmar för Petters 

Att göra på Petters 2020 och framåt: realistiska planer och drömmar… 
Limpan 2020 - 05 - 31 

Såga isär gamla rostfria varmvattenberedaren. Konvertera till grill... 

Nytt altantak utanför köket. 

Det befintliga går 3200 ut från huset och är 3750 brett.. altanen går 4060 ut från huset. Taket skulle 

kunna bli två meter bredare utan nackdelar. Pelarna i fronten är 50×50 2st samt 40×90. Från altanen 

är det 2120 vid huset, längst ut 1930. 

Fun light eller annan myrdödare till myrstacken vid fånetorpet (den behöver utrotas för att minska 

risken för myr bon i torpen). 

Visioner och funderingar... 

Byta panel på storstugan samt tilläggsisolering. 

Byta resten av panelen på gårdsfogdetorpet. 

Byta tre stockar i innertaket i salen på senior och ledartorpet, färska angrepp (2020 maj) av träätande 

insekter. De flesta stockarna (minst två men troligen tre st) för detta finns redan tillsågade sedan mer 

än 15 år tillbaka... 

Lyfta hörnet på ladan och gräva/gjuta nytt fundament där. Gräva ut framför dörren och lägga ner 

makadam som dränering (med dräneringsslang i botten). Sänka marken framför ladan ca 10cm. Detta 

så att dörren skall gå att öppna även vintertid när det är snö/is på marken. 

Renovera taket på ladan. 

Fälla alla träd mellan berget och ängen mellan storstugan och parkeringen. 

Fälla träden bakom köket. 

Gräva ur slänten bakom köket. Bygga trappa upp till Korpberget. 

Gräva ner ny dränering på ängen. 

Göra om dikningen på kalhygget. 

Gräva om vår bro över diket mellan parkeringen och torpen. 

Bombardera om vägen mellan parkeringen och torpet. 

Lägga på makadam samt bärlager på samma sträcka. 

Lägga på ett antal cm sand på våra ängar vid storstugan. 

Bygga ut storstugan med en ny flygel mot parkeringen. 

Bygga en väg/linbana mellan köket och parkeringen öster om containrarna. 

Klä om soffan i ledarrummet. 
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Bygga nya fasta sängar (eller renovera de vi har) så att antalet sängar återställs till minst 42 (det var 

40 st 4*8 (logement) +4 (ledarrum) +4 (aprummet)). 

Bygga nedfallsskydd på översängarna i aprummet och en säng till. 

Renovera/byta ut nedfallsskydden på sängarna i logementen (många är trasiga eller på väg att gå 

sönder). 

Byta ut samtliga handfat och toastolar i våtrumsdelen samt nya engreppsblandare. 

Fuktsäkra socklarna samt dörrfodren i våtrumsdelen. 

Byta eller renovera dörrarna till logementen. 

Byta ut masoniten mellan logementen till plywood och installera ljudisolering mellan logementen. 

Byta golv i storstugan matsal till minimum 34mm tjockt så att det inte sviktar. 

Bygga skydd över radiatorn i våtrumsdelen. 

Installera luftavfuktare samt torklinor i något av duschrummen. 

Installera övervakningsutrustning. 

Bygga ett nytt fast vindskydd med eldstad i sydöstra hörnet av vår mark. 

Byta trasigt tegel på Ljusan låga vindskyddet. 

Montera vattbrädor på Ljusan låga vindskyddet (den överliggande brädan på varje kortsida som 

hindrar att vatten förstör sidobrädorna). 

Bygga trapp och plattform till gårdsfogdeloftet (gjutna plintar denna gång). 

Installera trefasuttag utomhus på gårdsfogdetorpet. Återställts enfasuttag under trappen till loftet. 

Gräva ned kabel för enfas/trefas till ladan. 

Montera fläkt i bärbalken över spisen i senior och ledartorpet. Montera dold takbelysning (LED) på 

loftet. 

Installera el i båda containrarna. Belysning mellan containrarna (LED lysrör i IP68 armaturer) tänds 

via tidsstyrning max 3h samt möjlighet att släcka lysrören. 

Bygga "hus" runt brunnsröret NV om storstugan. 

Installera och driftsätta reservpump i gamla borrhålet. 

Fälla träd väster om vägen mot berget. Schakta ur mellan vägen och berget (väster om vägen).  

Bygga 4 patrullstugor mellan vägen och berget. 

Plöja upp och återställa fotbollsängen till ”gräsmattestatus”. 

Fälla kvarvarande björkar söder om bäcken mot kalhygget. Samma sak norr om bäcken. 

Fälla alla döda granar och göra ved av dom. 

Bygga ut vedboden så att man skiljer på barr (att använda utomhus) och lövved (att använda 

inomhus). 
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Större skärmtak minimum 200m2 utomhus mellan Ölandsstengången och sluttningen för att kunna 

ha sittplatser utomhus för fest/kurspass/dans/sovplats regnfritt/hänga tält (samma typ av anläggning 

så det är på Vindalsö). 

Myggfriutrustning för att möjliggöra användning sommartid. 

Pool och bastu... 

Skapa gästböcker igen. Samt rit/skrivmateriel för dessa gästböcker. 

Bygga ut altanen utanför köket till ett uterum så att köket får mera arbetsyta/förvaring. 

En till kyl/frys (vanliga 60cm) i sagda uterum. Ett stekbord i uterummet. 

Se till att Vattenfall gräver ner vår ledning (mellan stolpen (vid Ölandsstengången) och 

transformatorn vid foten av långa backen vid Holmvreten) samt ökar arean på den så att vi kan säkra 

upp till 63-80-125A om vi får råd... 

Gräva ner grövre kabel till torpen (den nuvarande uppfyller inte utlösningsvillkoret samt att den inte 

har mekaniskt skydd hela sträckan). I samband med det så läggs det ned slang för sommarvatten till 

torpet och tomslang för data/fiberkabel. 

Ta dränkpumpen i gamla handgrävda brunnen i drift igen, den sänker vattennivån i markerna. 

Eventuell pump som sänker nivån i bäcken med ca 50cm vilket förbättrar avrinningen från ängarna. 

Renovera ledarrumsdörren (gångjärnens infästningar i karmen/dörren) samma problem med dörren 

till korridoren. Dubbla trianglar som dörrstopp till båda dörrarna med magnetuppfästning och 

dörrstängare (ev simpel med vikt/lina). 

WiFi i storstugan och fasta nätverksuttag byggt med CAT6A 10Gbit/s koppar matas med 4G 

mottagare monterad i containern och antenner på continerväggen. 

PÅBÖRJAT 

Fasta högtalare och förstärkare i salen samt mikrofon för tal/inringning/musik. 

Fast högtalare utomhus med 100W effekt för tal och signalering via 

Bluetooth/mikrofon. 

Köpa kalhygget (marken). Eller ännu bättre köpa marken mellan Bergtorp och Gammalvreten typ till 

en rak linje mellan Dajnas kurva/Lövsjön. 

Luft/luftvärmepump i korridoren mot gaveln. 

Gräva ur och lägga om loggian. 

Bygga ett uterum istället för loggian samt en altan utanför uterummet. 

Luft/luft frånluftsvärmepump med varmluftstillflöde till våtrumsdelen/toaletterna. 

Renovera frånluftsfläkten på taket (suger ur luft ur våtrummet/logementen). 

Markvärmepump med slingor under sydöstra björkplanteringen mossgränsen. 

Gräva om och göra om källaren så att dräneringen fungerar och att vatten inte kommer in under 

höst/vinter/snösmältningen. 
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Göra om isoleringen i källaren så att risken för att vattenrör fryser sönder elimineras (vi har haft 

sönderfrysta rör med vattenskador som följd). 

Tillverka rullförvaringslådor att ha under sängarna i logementen. 

Renovera öppna spisen i salen. Eller bygga om den helt så att den blir mera i linje med golvet. Ny 

bättre plåt på golvet. Typ 20mm i rostfritt stål... 

Rostfria tillbringare till köket. 

Slickepott och lillemän behövs nya till köket. 

Ny storstuga... 


