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Kårstyrelsens sammanträde nr 428 
Mötesdatum: 2016-03-06 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredäng 

Närvarande: Serhat Aktay, Peter Gustafsson, Kjell ”Limpan” Lindberg, Simon Ström, Konstantin von 

Josefsson. 

 

1. KS öppnande 

Serhat Aktay öppnar mötet.  

2. Val av sekreterare 

Peter Gustafsson väljs till mötessekreterare. 

3. Val av justeringsperson 

Simon Ström väljs till justeringsperson. 

4. Justering av röstlängd  

Det konstateras att mötet ej är beslutsmässigt. Det bestäms att justera röstlängden vid 

behov och att eventuella beslut kommer att behöva fastställas av nästa beslutsmässiga 

styrelsemöte. 

5. Fastställande av föredragningslistan 

Tre övriga punkter anmäls: Obetalda medlemsavgifter, Kursbidragsansökningar och 

Valberedningen. Med dessa tillägg fastställs föredragningslistan enligt förslag. 

6. Kompletterande val 

Sofia Lindberg väljs till assistent på Gnagarna. 

7. AU informerar 

AU har blivit uppvaktade av tävlingsledningarna för Myrstigen och Björnklon. KS beslutar att 

Konstantin övertar kontakten angående Myrstigen och Peter tar över kontakten angående 

Björnklon.  

AU tillsammans med kårutbildaren skissar på ett nytt system för kårens bidrag till 

utbildningar och kurser.  

8. Läger 2015 

Simon lämnar in en verksamhetsberättelse för upptäckarnas och äventyrarnas läger på 

Arcanum sommaren 2015. KS tackar för denna och lägger den till handlingarna (se bilaga). 

Simon har lämnat in den ekonomiska redovisningen för lägret till kassören, som ber att få 

återkomma. 

9. Läger 2016 

Limpan rapporterar att han behöver extra folk till sitt läger på Vässarö. 
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Simon rapporterar att han har svårt att få igång ett engagemang kring lägret på Brittmäss. 

10. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Möten enl planering. Har haft sportlovsdisco med Rovf och 

Snabbfötterna. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatta möten. Ska jobba med 

intressemärken/frimärken och ha övernattning på Frustunaby. 

ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: Diverse AM. Ett möte med 26 scouter och Limpan.  

Kommer hända fram till nästa KS: Bara AM. 

iii. Snabbfötterna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten i vanlig ordning, dock så har deltagarnas närvaro 

varit fortast låg tyvärr. 

Under det senaste normala mötet så var jag tyvärr sjuk, men då ställde både Peter och 

Rickard upp och det tackar vi för! 

Nu i veckan så hade vi ett lyckat disco med Stingarna och rovfåglarna. Förhoppningsvis 

så kommer det ner några nya i morgon. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att fortsätta att ha möten i vanlig ordning. 

Vi kommer även ha en övernattning med Stigarna på Frustuna gård. 

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Haft möten som vanligt, och fått hjälp av Sofia från utmanarlaget 

som assistent. 

Haft övernattning som gick väldigt bra trots två ledare tack vare en förälder och syskon i 

kök samt att utmanarna hade övernattning samtidigt och hjälpte med att genomföra 

temat. 

En mycket lyckad övernattning. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer ha möten i vanlig ordning med tema 

chiffer, orientering och påsk. 

Övrigt: Vi vill välja in Sofia som assistent på Gnagarna. 

v. Skogsmännen:  

Ingen rapport. 

vi. Rovfåglarna:  

Hänt sen senaste KS: Avdelningen har haft övernattning tillsammans med Skogsmännen 

på Frustunaby i Gnesta. Vi fokuserade främst på hantverk och romantiserat tema under 
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helgen, vilket gjorde det hela till en rätt mysig övernattning i väldigt mysiga stugor. Stort 

tack till alla inblandade ledare. Rovfåglarna närvarande med 4 scouter under helgen. 

Förutom avdelningsmöten har vi på Rovfåglarna även haft ett patrullmöte samt 

föräldramöte samtidigt. Under föräldramötet pratade vi om vad som händer i höst, då 

en del av våra scouter går i årskurs 8:a. Vi har kommit fram tillsammans med våra 

scouter och deras föräldrar att låta alla tredjeåringar vara kvar ett fjärde år. Detta pga 

deras kompisrelationer, resan till stan, deras patrullers fortlevnad och deras egen 

mognadsgrad. För att sedan nästa år släppa upp ett komplett gäng av scouter (istället 

för ena halvan av gänget). 

Havsörnen har skrivit ihop en inbjudan till sin kommande patrullövernattning. 

Rovfåglarna har deltagit på Sportlovsdiscot, där även några före detta scouter dök upp. 

Kommer hända fram till nästa KS: Duvhöken kommer att ha en patrulldag vid 

Mälarhöjdsbadet istället för patrullövernattning. Havsörnen kommer däremot att ha en 

patrullövernattning på Torpet den 11-13 mars. 

Ledarteamet ligger efter med planeringen för terminen och måste ta tag i detta. Troligen 

kommer vi att börja fokusera på att lära oss och öva på flera olika scouttekniker inför 

scouternas dag och lägret, samtidigt som vi konstant eftersträvar att växa och bli fler 

medlemmar. Rådspatrullen, Berguven, har missats. 

Blir inget möte under påsklovet. 

Övrigt: Avdelningen kanske kommer få en ny ledare under mars. 

Det känns oerhört viktigt att vi i kåren får till en väl fungerande kedja från Stingarna hela 

vägen upp till Rovfåglarna och vidare till ledare. 

Rovfåglarna skulle må bra av att ha fler scouter på avdelningen, både för att höja 

programmet (blir bättre med 3-4 patruller) men även för att öka motivationen för 

ledarna samt göra det enklare att få till levande patruller. 

Här får vi tänka ut en plan kring våra ledarresurser i hela kedjan och hur vi kan rekrytera 

äldre scouter under våren och inför hösten. 

vii. Kvart i Gustaf:  

Hänt sen senaste KS: 17 februari var vi ock klättrade på Klättercentret vid Telefonplan. 

Det var kul och en ny tjej från Bredäng kom med. Hon har sedan dess betalat 100 kr för 

att vara med. 

Vi har varit på övernattning på Pettersberg 19-21 februari som till stor del spenderades 

utomhus, flera sov i Berguvens vindskydd hela helgen. Vi hjälpte lite Gnagarna och fyllde 

på vedförrådet i storstugan. 

Kommer hända fram till nästa KS: 11-13 mars ska vi med VW på övernattning till deras 

stuga Lyckan. 

b) KUL 

Kårutbildare Åsa har skickat in en skriftlig rapport. Ett antal ledare i kåren behöver gå Trygga 

Möten.  
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c) Rekrytering  

Inget att rapportera. 

d) Lokaler och material: Limpan uppger att avdelningsmaterial har försvunnit. 

e) Pettersberg Gårdsfogden rapportera att spisfläkten i köket behöver ses över. 

Uthyrningstrycket är inte jättehögt denna vår, de som har varit där har skött städningen bra. 

Tack till utmanarna som fyllt på vedförrådet. 

f) Ekonomi Kassören rapporterar att de kommunala bidragen är sökta och att det nu är dags 

för statsbidragen. 

11. Övrigt 

a) Obetalda medlemsavgifter 

Ett antal medlemmar har inte betalat sin medlemsavgift för HT15. KS beslutar följande: 

 Andreas Andersson och Sebastian Andersson är avgiftsbefriade om behov finns. 

Peter kontaktar dessa. 

 Isabella Barrera-Benites och Victoria Przygoda ska avregistreras om inte inbetalning 

inkommer. 

 Erik Nilsson ska betala. Peter kontaktar honom. 

 Madeleine Maile ska betala. Simon kontaktar henne. 

b)  Kursbidragsansökningar 

i. Simon Ström, Värdebaserat ledarskap 

KS beslutar om ett bidrag på 2500 kr till Simon, att utbetala under verksamhetsåret 

2016/2017. 

ii. Karin Gällnö, Ditt personliga ledarskap 

KS beslutar om ett bidrag på 250 kr till Karin. 

c) Valberedningen 

Simon rapporterar att valberedningens arbete startat och att fokus kommer vara att få ut 

utmanare till avdelningarna samt att försöka få tillbaka tidigare ledare till kåren. 

12. Infobladet 

Ett antal punkter att tas med i nästa Infoblad togs fram. 

13. KS avslutas 

Serhat Aktay avslutar mötet. 
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____________________________ ____________________________ 

Serhat Aktay Peter Gustafsson 

Mötesordförande Mötessekreterare 

 

 

____________________________ 
Simon Ström 
Justeringsperson  
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Sommarlägret Arcanum 2015 på Vässarö 

Det hade gått 12 år sedan sist, nu var vi tillbaka på ett distriktsläger på Vässarö igen. Denna gång ett 

distriktsläger vid namn Arcanum som gick i upptäckternas och steampunkens tecken och tema. 

Kårens upptäckarscoutavdelningar, Snabbfötterna och Gnagarna, samt äventyrarscoutavdelningar, 

Rovfåglarna och Skogsmännen, deltog på lägret. Vi hade med oss 11 Gnagare och 3 Snabbfötter samt 

10 Skogsmän och 4 Rovfåglar på lägret och som mest var vi totalt 41 kårmedlemmar samtidigt på 

lägret, varav 13 var ledare. Vi valde att åka på distriktslägret för att underlätta för kårens ledare som 

under en längre tid har haft det lite motigt. Vi såg framemot ett relativt klart program och ett lite 

simplare läger. 

För äventyranas del startade lägret redan den 29 juli med hajk till Vässarö. Hajkens startade ifrån 

Älmsta där vi började med att handla proviant patrullvis inför hajken och fira en av våra scouter som 

fyllde år med tårta. Innan hajken hade vi blivit kontaktade av en pojke som ville börja på scouterna 

nu med detsamma och valde därför att följa med ut på lägret utan någon tidigare scouterfarenhet. 

Det visade sig vara ett stort misstag att låta honom vara med på hajken, då han valde att åka hem 

samma dag som vi startade. Hajken fortsatte dock även utan honom och vi passerade väldigt fina 

vyer längs Väddös klippiga kuster norrut mot Grisslehamn. Den 31 juli avslutade vi hajken med att 

åka bussen den sista biten till Vässarö. Under hela hajken var vi tre ledare, varav en helt ny och vi 

klarade oss även utan hjälp av bil.  

Väl framme vid Ellan möttes vi av Pliiiggis som hade med sig deltagarnas extra packning inför lägret 

(scouterna slapp bära på hela lägerpackningen under hajken, utan hade enbart sin hajkpackning 

under vandringen). 

Ledarna hade inte haft någon möjlighet till förläger detta år, men hade lyckats lämna allt 

lägermateriel på Vässarö tidigare som hade blivit framkört till våra ängar vid Östra Östra. Under hela 

sommaren hade det varit väldigt blött och regnigt vilket hade förvandlat Vässarös ängar till stora 

lerfält. Det bodde fortfarande 4 scoutkårer på våra ängar när vi anlände och dessa kårer skulle bo 

kvar där ytterligare en natt. Vi lyckades dock få upp våra tält på torra platser vilket senare kom att bli 

patrullbyarna och ledarbyn. Redan innan lägret hade vi haft som plan att använda oss utav 

skogspartierna runt ängsgläntan för att utöka vårt lägerområde och detta blev extra välbehövligt för 

att slippa leran och vattenmassorna.  

Den 1 augusti anlände kårens upptäckare till Vässarö och dagen därefter började distriktslägret. Vi 

hade strategiskt valt att vara på plats innan distriktslägret skulle börja för att hinna bygga en del och 

komma in i lägerlivet innan alla andra kommer. Detta gick väldigt bra. Jag skulle säga att vår lägerby 

var lägrets finaste som helhet. 

Äventyrarscoutpatrullerna byggde som vanligt egna spisar, dock så skippade vi att gräva några 

slaskgropar eller jordkällare i år då detta är något som Vässarö inte uppskattar och är även uppbyggt 

för att klara sig utan. Istället för att gräva eldningsgropar använda vi IVAR-spisarna i gjutjärn som 

finns att tillgå på Vässarö. Våra äventyrare var i stort sätt ensamma med att ha patrullbyar och bygga 

egna matbord och spisar. Älvsjö och någon till kår byggde patrullspisar annars var det tunnt på den 

fronten. Eftersom vårt läger låg precis nedanför den Östra lägerbålsplatsen (som är byggd av GVB:are 

för länge sedan) passerade många andra kårer vårt lägerområde och fick se både våra patrullbyar och 
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ledarbyn, med en ovanligt ren och snygg stockring i år. Ledarbyns renlighet berodde troligen på att vi 

var få ledare under lägret och att vi hade med oss lite mindre saker i år. 

Under lägret deltog vi i de flesta av lägrets klara programaktiviteter som var specifika för årets tema 

och även flera av Vässarös fasta aktiviteter så som Trapperspåret och segling i Fladan. Detta gjorde 

att trots att vi var lite färre ledare ute på lägret än vad vi brukar så klarade vi av våra uppgifter galant. 

Ledarna blev nog lite rastlösa ibland eftersom vi själva inte höll i något program utan mest slussade 

scouterna till olika programpass. Det var oerhört skönt att äventyrarpatrullerna var självgående och 

riktigt duktiga på att klara av lägerlivet vilket gjorde att ledarbristen inte blev lika kännbar. Detta var 

nog det lägret med bäst fungerande patruller som jag har varit med om hittills. Alla tre patruller höll 

en hög nivå och gick emot att bli riktigt levande patruller, tillskillnad mot tidigare läger där det ofta 

har varit en lite mera självständig patrull och någon annan som har behövt mycket mera stöd från 

ledarna. Under lägrets gång hölls det en workshop om Stockholms Scoutdistrikt för ledare ute på 

lägret. Under den workshopen framkom ett önskemål om att kunna beblanda sig mera med andra 

avdelningar under lägret, då lägret än så länge hade varit väldigt mycket avdelningsvis och inte alls 

det stora sociala nätverkande som vi hade hoppats på för våra scouter. Därför tog vi saken i egna 

händer och arrangerade en större terränglek där vi bjöd in andra äventyrarscoutavdelningar att 

delta. Vi blev totalt 5 scoutkårer vilket blev väldigt uppskattat av både oss och de andra kårerna. 

Utöver Arcanums egna program hade kåren en brodag där vi lät de blivande äventyrarna vara med 

vid matlagningen hos äventyrarpatrullerna. Vi fick även besök av utmanarscoutlaget Kvart i Gustaf 

som hade en broaktivitet med de blivande utmanarscouterna. Några av utmanarscouterna valde 

därefter att stanna kvar på lägret och hjälpa till i några dagar som assisterande ledare. Äventyrarna 

fick under en natt var sitta eldvakt på lägret för att både vakta spisarna så dessa inte skulle brinna 

sönder och för att få en lugn stund själva att reflektera över tillvaron på lägret och insupa 

sommarnattens mystiska känsla. 

Upptäckarna åkte hem fredagen den 7 augusti och äventyrarna åkte hem söndagen den 9 augusti. 

Kårens lägermateriel fick dock stanna kvar till Waingungas läger på samma plats någon vecka senare. 

Stort tack till Robin Engström och Limpan med flera som körde hem allt till Pettersberg igen. Tack 

även till Matilda Nilsson Morris som hjälpte till som lägerintendent och till Filip Landenius som tog på 

sig rollens som grenlägerchef för Upptäckarna samt till alla ledare som var ute vid Pettersberg och 

körde materielen till lägret. Störst tack riktar jag till alla patrulledare som under lägret verkligen 

visade vad ni går för! Vi hade en del riktigt intressanta samtal under Blå stund och ni visade verkligen 

att kåren har en ljusframtid i er och era patruller!  

Med scouthälsningar Simon Ström – Lägerchef Arcanum 2015 

 


