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Kårstyrelsens sammanträde nr 434 
Mötesdatum: 2016-10-02 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan  

Närvarande: Serhat Aktay, Filip Landenius, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Petra Ljunggren, 

Simon Ström, Valdemar Mansfeld, Konstantin von Josefsson samt Sofia Lindberg. 

 

1. KS öppnande 

Serhat Aktay öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Filip Landenius 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 15a/Serhat samt 15b/Valdemar 

5. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll för KS433 är ej justerat än.  

6. Kompletterande val 

Styrelsen konstaterar att Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg kvarstår som bidragsombud gällande 

lokalbidrag. 

Lars-Olof Sandberg väljs att teckna firma i ärenden rörandes bidrag mellan kåren och stat 

och kommun.  

Denna punkt beslutas vara omedelbart justerad. 

7. AU informerar 

Inbjudan till julavslutningen kommer att vara tillgänglig i november. 

8. Scouternas Natt 

Det gick bra för kåren under tävlingen, Berguven kom tvåa och Älgen kom på plats 21. 

Reflektioner som gjordes på mötet inkluderar att det var kort varsel på att få reda på att 

ingen bilskjuts var tillgänglig (scouterna löste detta genom att övernatta i lokalen) och att det 

upplevdes mycket tidskaos under tävlingen (bland annat var Nattslingan en riktig slinga, 

vilket innebar att det blev mycket sent för vissa tävlande enheter).  
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9. Kursbidrag 

Ny version av dokumentet ”Bidrag till kurser och arrangemang” har utkommit, se bilaga 1.  

Kårstyrelsen beslutade att fastställa dokumentet. 

10. Distriktsstämma 

Kåren har sju delegater på stämman. Simon Ström, Kjell ”Limpan” Lindberg, Lars-Olof 

”Pliiiggis” Sandberg, Sofia Lindberg samt Harald Tydén har uttryck intresse av att åka som 

delegater.  

KS beslutade att välja ovanstående som kårens delegater. KS beslutade att uppdra åt AU 

att utse återstående delegater.   

11. Demokratijamboree 

Kåren har tre ombud på demokratijamboreen. Simon, iii, Harald samt Valdemar har uttryckt 

intresse av att åka som ombud. 

KS beslutade att välja Harald, Valdemar och Simon som kårens ombud. KS beslutade att 

uppdra till AU att organisera ett ”inför-möte”. 

12. Scouternas Höstdag 

Stingarna, Waingunga, Berguven och Skogsmännen kommer att delta. Gnagarna kommer 

inte att delta då de har övernattning på Petters. Traditionellt hamburgarkök kommer att 

organiseras under dagen.  

13. Läger 2016 

a) Spårarscouter – verksamhet och ekonomi 

Ingen rapport inkommit.  

b) Kårläger – verksamhet och ekonomi 

Se bilaga 2. KS beslutade att lägga dokumentet till handlingarna. 

c) Utmanarscouter - verksamhet 

Ingen rapport inkommit.  

14. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sedan senaste KS: Verksamhet enligt plan. Har haft avdelningsinvigning och 

föräldramöte. 

Kommer hända fram till nästa KS: Verksamhet enligt plan. Ska vara med på Scouternas 

höstdag. 

Övrigt: Verksamheten rullar på bra, lite färre scouter än förra året men tillräckligt många 

för att ha ett bra tempo. Mycket bra att Rebecka och Karin deltar ibland, gör otroligt stor 

skillnad.  
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ii. Waingunga:  

Har haft föräldramöte med mycket gott utfall, det finns nu minst två föräldrar som 

hjälper till på alla höstens möten. Dock oklart hur detta ska kunna skapa någon 

kontinuitet framöver. Gott om scouter på varje möte. Tack till de ledare som ställt upp 

och kommer ställa upp som extraledare framöver. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatt verksamhet enligt plan. Deltagande på 

Scouternas höstdag. 

iii. Snabbfötterna:  

Ingen rapport har inkommit.  

iv. Gnagarna:  

Verksamheten har gått bra, det är ca 25-30 scouter på varje möte. En övernattning 

kommer att genomföras snart. Ledarteamet består av sex personer men några har 

mycket i skolan och kan därför inte delta så aktivt. Eventuellt är en ny ledare på väg in 

till teamet. 

v. Skogsmännen:  

Avdelningen har haft mycket aktiviteter i början av terminen. Nästa helgaktivitet är 

Scouternas höstdag och därefter är det dags för GAM-övernattning. På 

invigningsövernattningen var det lite dålig närvaro, endast sex scouter deltog. På förra 

mötet var närvaron också dålig, endast nio scouter deltog. Tidigare möten har ca 15-20 

scouter deltagit. Ledarna hoppas att det är den tillfällig trend. Generellt känner teamet 

att det är mer struktur på mötena och i ledarteamet än förra året vilket är väldigt skönt.  

vi. Rovfåglarna:  

Berguven hade föräldramöte med ett gäng glada och trogna föräldrar, annars har vi haft 

rätt få vanliga möten. 

Vi har varit med på ett av Skogsmännens möte som en egen patrull, vilket var väldigt 

uppskattat. 

Berguven har haft två scouter på Halv-Maraton. 

Vi har deltagit på Scouternas Natt och det gick oförskämt bra för oss, vi lyckades dock 

hålla hos till en andra plats. 

Några av Berguven hjälper till på Stingarnas möten och det har även förekommit att en 

har hjälpt till på Snabbfötternas möten. Vi ställde in vårt besök på Tekniska museet nu i 

onsdags, då scouterna istället ville hjälpa till på Stingarna och ses i lokalen istället och ha 

ett litet mini-möte. 

Två scouter deltog även på RM i nattorientering. 

Närvaron har varit rätt låg om man bortser från mötet med Skogsmännen. 

Scouterna har efterfrågat att vi har möten varje vecka, för att dom vill ha fler möten och 

att det blir svårt att komma ihåg när det är möte annars. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fram till nästa KS kommer Berguven att åka på 

Scouternas Höstdag, ha patrullråd och ha ett möte med Skogsmännen. 
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Vi kanske ändrar i vårt terminsprogram och inför fler möten på förslag från våra scouter. 

Det kan hända att vi även besöker någon annan kår och har möten tillsammans. Det 

finns önskemål på att besöka armémuseet under höstlovet. 

Övrigt: Vi behöver se över en del saker i Berguven, så som den låga närvaron och hur vi 

kan få våra scouter mera aktiva och själva kämpa och vilja göra saker. Så som det är lite 

just nu är det lite en räkmacka för en del och scouterna bara glider med, utan att kämpa. 

Vi har infört att scouterna tillsammans ska genomföra ett projekt under hösten utan att 

ledarna bestämmer vad eller hur. Det lutar lite åt att åka till Liseberg och besöka några 

scouter i Göteborg samtidigt. 

Finns fortfarande önskemål från en del scouter att återinföra Rovfåglarna. 

E-kurs inbjudan kommer delas ut. 

Angående E-kursen så letar vi just nu efter ett Tomtekursteam (där Einar kan tänkas 

ingå) och ett kök för perioden 26 - 31 december. 

vii. Kvart i Gustaf:  

Sedan förra KS har man haft ett lyckat föräldramöte, tränat mycket inf Scouternas Natt 

och genomfört Halvmarathon. Möten hålls numera varannan vecka. Då det är ett stort 

lag, ca 20 personer, så kommer vissa scouter varje möte medan andra dyker upp mer 

sällan. Tyvärr leder detta till lite grupperingar. Laget har en ny medlem, Elsa (varit scout 

tidigare) men eventuellt kommer två scouter att sluta... 

b) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Funkar bra. Hyresvärden har renoverat utanför lokalen, mycket snyggt gjort 

men det saknas fortfarande räckte till trappen. 

ii. Rehnsgatan: Det har varit lite oordning i lokalen med odiskad disk och saker som 

lämnats kvar framme. Kom ihåg att plocka undan! Datorn saknar troligtvis en sladd. Kom 

ihåg att inte koppla loss laddaren till routern, då blir det problem… 

iii. Material: Är det av intresse att köpa nya tipitält till kåren? Konstantin har hittat 9-

manna tält för ca 2500kr. Lämnar info till materialförvaltaren för beslut.  

c) Pettersberg:  

Det var arbetshelg på Petters i helgen. Endast fyra personer deltog. Är det kanske lättare att 

ha arbetshelg på sommaren? Trappan till sovloftet är riven. Gårdsfogdetorpet har problem 

som behöver åtgärdas ganska omgående, det noterades bland annat att takplattorna på 

gårdsfogdetorpet har flyttats. Den ena varmvattenberedaren är trasig.  

d) Ekonomi: Ingen rapport finns tillgänglig.  

e) KUL:  

Nu i början av terminen har jag skickat ut mail till kårens aktiva ledare med information om 

utbildning. Ett intyg för Trygga Möten har hittills kommit in och en fråga om Leda avdelning 

till sommaren har besvarats. Jag har också, med hjälp av Filip, satt upp affischer med 

information om aktuella kurser i lokalerna. 
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Kommande kursomgångar: 

Ditt personliga ledarskap, 13-15 okt, 3-5 feb på Pettersberg, sista anmälningsdag: 5 oktober 

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

En kurs för dig som vill utveckla ditt scoutledarskap. Du får arbeta med att sätta mål och 

metoder för att arbeta med det för att nå hela vägen fram. Du bör ha gått någon 

ledarutbildning tidigare och vara beredd att dela med dig av dina tankar och arbeta aktivt 

mellan kurshelgerna.  

Leda scouting, 20 okt samt 25 okt i Viggbyholm, sista anmälningsdag: 17 oktober 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/viggbyholm/ 

En första kurs för alla scoutledare, eller en uppdatering för dig som inte gått kurs på länge. 

Leda scouting Växtkraft, 12 nov i Huddinge, Sista anmälningsdag: 3 november 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/vaxtkraft/ 

En första kurs för alla scoutledare, eller en uppdatering för dig som inte gått kurs på länge. 

 

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. 

15. Övriga ärenden 

a) Serhat: Ansöker om bidrag för kursen Värdebaserat ledarskap. Total kostnad för kursen 2500 

kr, ansökan gäller bidrag på 50% av kostnaden.  

KS beslutade att bifalla Serhats ansökan 

b) Valdemar: Var beställer man märken? Det görs på mera.se  

c) Bidrag för E-kursen: Ekursen ansöker bidrag för sina scouter, 700 kr per scout och troligtvis 

25 scouter. Ansökan gäller bidrag på 50% av kostnaden.  

KS beslutade att bifalla E-kursens ansökan 

d) Medlemsregistret: Närvarodelen i medlemsregistret stämmer inte riktigt just nu. Den nya 

medlemsregistratorn har inte riktigt kommit igång med arbetet än. Däremot stämmer 

Scoutnet. Fakturorna har skickats ut i fredags.   

16. Infobladet 

Scouternas natt. Scouternas dag. E-kurs söker kök. DST. Scouternas stämma. Arbetshelg.  
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17. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Serhat Aktay Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Filip Landenius 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Bidrag till kurser och arrangemang 
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Bilaga 2 – Kårläger 2016 – Lägerberättelse 
 

Sommarlägret på Brittmäss 2016 
Senast vi var på Brittmäss var 2010 så vi kände 

att det var dags igen. Vi valde just denna 

lägerplats för att det enligt mig symboliserar 

ett standard läger för Upptäckarna och 

Äventyrarna. Det en klar lägerstruktur så som 

dricksvatten, dass, slanor, intendenturbod 

med mera. Detta var eftersträvans värt inför 

sommarens läger som vi ville göra svårare än 

att ha läger på Vässarö men utan att 

överanstränga våra ledare som många är nya 

ute på läger och så beräknades vi bli rätt få 

ledare, så det skulle komma att bli tufft för ledarna utan att behöva såga slanor eller bygga egna 

dass. 

Det dröjde oerhört länge innan lägerplaneringen tog riktig fart, inbjudan kom ut sent och mycket var 

lite oklart inför sommaren. Detta berodde på flera olika faktorer, där en faktor nog var att jag som 

lägerchef inte styrde ihop ledarna i tid, samt så var det väldigt många osäkra ledare jämfört med i 

vanliga fall där ledarteamen kommer rakt av i regel. Här har lägret mycket att tacka Upptäckarnas 

grenlägerchef Petra Ljunggren som tog tag i upptäckarlägrets planering och fixa bemanning till 

intendenturen och upptäckarköket. 

Lägrets ledarstab den första veckan bestod av väldigt många utmanarscouter som ville hjälpa till 

samt ordinarie ledare på äventyrarscoutavdelningarna. Stort tack till  Johanna Ljungwaldh och 

Konstantin von Josefsson som hjälpte till med mathandlingen och intendenturen under första 

veckan. 

Totalt på lägret så deltog 20 stycken äventyrare (varav 4 från Rovfåglarna, resten från Skogsmännen) 

och 12 upptäckare (varav 1 från Snabbfötterna, resten från Gnagarna) samt 22 ledare (dock max 14 

samtidigt). Äventyrarna kom ut den 25 juli och upptäckarna kom ut den 30 juli och vi åkte alla hem 

den 5 augusti. Ledarna hade förläger från fredagen den 22 juli. 

Vi reste kommunalt nästan hela vägen till lägret. Pendeltåg från Centralen till Gnesta och sedan 

lokalbuss till Sparreholm därifrån gick vi ca. 4 km till lägret längs Båvens strand på stigar. På grund av 

värmen och diverse åkommor tog det längre tid än planerat att ta oss fram till ängarna, tror vi 

landade på ca. 2 timmar. 

Äventyrarna hade ett rätt standard program med först bygge följt av hajk och sedan en vecka med 

diverse program. Temat för lägret var vilda västern. Hajken både för äventyrarna och upptäckarna 

gick till naturreservatet vid Jaktstugan.  Andra veckan kom upptäckarna ut till lägret och många 

ledare på äventyrarna åkte hem eller byte gren till upptäckarna, vilket gjorde att vi blev rätt få ledare 

på äventyrarlägret den andra veckan. Sista dagarna på lägret var vi enbart 2 äventyrarledare. Detta 

gjorde att våra tre patrulledare fick bära ett lite extra tungt ansvar för att få sina patruller att 

fungera, vilket de lyckades med. Vi hade lite få äldre scouter med på lägret av demografiska skäl 
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vilket gjorde det ytterligare tyngre för våra patruller på lägret, men de överkom utmaningen och 

klarade både bygget och lägerlivet. 

Bygget gick snabbare än vanligt, vilket vi tror beror på att det var närmare till allt, så som slanor, 

badet, dricksvatten m.m. Detta är något vi får ha i åtanke inför kommande läger. Sen att två spisar 

brann igenom är en annan femma (den ena hann dock byggas om innan lägret var slut) trots eldvakt, 

då det var för lite lera och annat isoleringsmaterial. 

För upptäckarnas del så hanns det med mera byggnationer än vanligt, bland annat sovsäckställ. 

Det som kanske sticker ut jämfört med vårt vanliga lägerprogram för äventyrarna var att vi hade två 

paddlings tillfällen där vi tränade på att välta eller snarare rädda och vända en kanot som har vält i 

vattnet. Samt så hade vi en paddlingstävling i lägerfemkampen. 

Planen med lägret var att hitta tillbaka till vår lägerrutin, vilket gick rätt okej för scouternas del och 

när det gäller att hålla ordning på våra saker i ledarbyn med mera och kring programmet. Däremot så 

fallerade vi rätt rejält på våra andra rutiner så som jour 1 och jour 2 på grund av att vi var få ledare så 

dessa roller inte gick att hålla lika strikt. Vi insåg också att vi behöver lägga till lite fler roller inför 

kommande år, så som dassansvarig.  

Köksteamet i form av Smulan och Proppen blev en riktig succé både för alla inblandade parter. 

Scouter och ledare gillade köksteamet som även själva fick mersmak och ville gärna ställa upp på 

flera andra aktiviteter också. En fråga som dök upp från köksteamet ifall vi alltid var på samma 

lägerängar varje år, vilket dem själva hade varit som små scouter. En lite tankeställare, även om jag 

själv uppskattar variationen av lägerplats. 

Stort tack till Limpan och Caspar Brantberger som kom och blev våra räddare i nöden vid 

hemtransporten av lägermateriel! 

 

På det stora hela så var det ett lyckat läger om än kämpigt läger för oss ledare. Vi återfick lite 

lägerrutin och många nya lägerledare inför kommande läger.  

Med Scouthälsningar 

Simon Ström - Lägerchef Brittmäss 2016 


