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Kårstyrelsens sammanträde nr 430 
Mötesdatum: 2016-05-01 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan 

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

Josefsson, Petra Ljunggren, Robin Engström, Victor Rasmussen. 

 

1. KS öppnande 

Serhat Aktay öppnar mötet.  

2. Val av sekreterare 

Peter Gustafsson väljs till mötessekreterare. 

3. Val av justeringsperson 

Petra Ljunggren väljs till justeringsperson. 

4. Justering av röstlängd  

Det konstateras att mötet är beslutsmässigt. 

5. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 

6. Kompletterande val 

Inga kompletterande val. 

7. AU informerar 

AU informerar om den kommande sommaravslutningen. 

Kåren har en kontroll på Scouternas natt 2016. Pliiiggis har informerat att han är intresserad 

av att ta den.  

8. Läger 2015 

Inget att rapportera. 

9. Läger 2016 

Inget att rapportera. 

10. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Verksamheten rullar på. 

ii. Waingunga:  

Verksamheten rullar på. Har bytt datum för sin övernattning på Pettersberg, till 4-6 juni. 
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iii. Snabbfötterna:  

Verksamheten rullar på. Har eventuellt fått några nya scouter. 

iv. Gnagarna:  

Verksamheten rullar på. Har haft en övernattning. Upplever att de är för få ledare. 

v. Skogsmännen:  

Verksamheten rullar på. Upplever att de har en god närvaro på avdelningsmöten, men 

har svårare att få deltagare till helgarrangemang. Har ställt in den hajk som var planerad 

under våren. 

vi. Rovfåglarna:  

Verksamheten rullar på. Hade en övernattning i april med god närvaro. Har deltagit med 

några scouter på valborgsfirandet i Bredäng. Har ställt in den hajk som var planerad 

under våren. 

vii. Kvart i Gustaf:  

Verksamheten rullar på. Har gjort Trygga Möten-kursen, genomfört Lådan, varit med på 

scoutfirandet av kungens 70-årsdag och flera scouter har deltagit som funktionärer på 

Scouternas dag. Kommer att ha en paddelhajk i sommar. 

b) KUL 

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

Möten. Se bilaga. 

c) Lokaler och material 

Det rapporteras att det finns gott om ved i Bredäng. 

d) Pettersberg 

Robin har varit på möte med vägsamfälligheten. Limpan väcker tanken om att köpa 

skogsmark av den nya ägaren av Orvars mark.  

e) Ekonomi 

Inget att rapportera. 

11. Övrigt 

Inget att rapportera. 

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 

 

 

____________________________ 
Petra Ljunggren 
Justeringsperson  
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Rapport från kårutbildaren 2016-04-30 

 
Den senaste månaden har utmanarlaget gått Trygga möten, inte mindre än 8 intyg har inkommit. 
Vi har ännu inget ledarteam där alla har gått Trygga Möten. Vilka blir först? Hur diskuterar ni dessa frågor i 
ledarteamet? AU föregår med gott exempel och har alla genomfört kursen. 
Det 11 av kårens ledare som fortfarande behöver gå kursen, så hjälp varandra och gör det tillsammans. 
 
Den veckolånga kurs på Vässarö som går veckan innan modsommar har hetat lite olika saker under åren. Vissa 
av er har gått ALU, andra Ledarutbildning Scout men alla har varit medlemmar i avdelningen Alunit. I år kommer 
nya medlemmar invigas i Alunit men kursen heter nu Leda avdelning. Det är en kurs med avdelningsledare eller 
blivande avdelningsledare som målgrupp och är en helt ny kurs. Det innebär att även de ledare som gått 
"veckolång" tidigare kan vara målgrupp för den här kursen. Se mer info längre ned. OBS! Sista 
anmälningsdagen är idag 30 april. 

 
Kommande kursomgångar: 
Leda avdelning Alunit  

17-23 juni på Vässarö samt 11-13 november i Älvsjö 
Sista anmälningsdag: 30 april 
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/alunit-leda-avdelning-veckolang-pa-vassaro/ 
Kursen vänder sig till ledare som vill ta mer ansvar för långsiktig planering och hur ledarteamet fungerar, till 
exempel nuvarande eller blivande Al.  
 
 
Fler kurser och kurser i andra delar av landet finns i Scouternas folkhögskolas 
kurskatalog: http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#  
 
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 
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