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Kårstyrelsens sammanträde nr 436 
Mötesdatum: 2016-12-04 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan  

Närvarande: Serhat Aktay, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Robin Engström, Simon Ström, 

Konstantin von Josefsson samt Sofia Lindberg. 

 

1. KS öppnande 

Serhat Aktay öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Simon Ström valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  

Det fastställdes att vi är beslutsmässiga. 

4. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes utan tillägg.  

5. Genomgång av föregående protokoll 

Föregående protokoll skickades ut strax innan KS. Protokollet är ej justerat.  

Konstantin ankom mötet. 

6. Kompletterande val 

Inga kompletterande val gjordes. 

7. AU informerar 

Julavslutning: Avslutningen kommer att äga rum mellan klockan 14-17. Allt kommer att vara i 

församlingssalen då Gustaf Vasa kyrka renoveras. Berguven kan vara kontrollanter, dock ej 

ansvariga. Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg kan också vara kontrollant. Serhat skickar ut inbjudan 

efter mötet. 

Julen i Gustaf Vasa Kyrka: Gustaf Vasa kyrka kommer att ha en levande julkrubba. 

Församlingen har efterfrågat vår hjälp med att flytta rekvisita. Detta kommer troligtvis att 

vara på morgonen, före 11. Serhat kontaktar församlingen för mer information. 

Planeringshelg 13-15 jan: Allt är planerat och vi kommer att vara på Petters. 

8. Scouternas stämma 

Rapport från mötet: Det var många deltagare men lite debatt. Ju fler människor som deltar 

desto svårare blir det att prata med varandra. Simons motion angående Explorer Belt, att 

behålla åldersgränserna, gick igenom. Medlemsavgiften kommer att vara oförändrad de 
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närmaste två åren. Det finns en sammanfattning från stämman på Scouternas hemsida. 

Harald Tydén gjorde en bra, sammanfattande film.  

9. Läger 2016 

a) Spårarscouter – verksamhet och ekonomi 

Ingen rapport inkommit. 

b) Kårläger – ekonomi  

Ingen rapport inkommit 

10. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

Ett antal avdelningsrapporter har skrivits på webben men inte sparats i systemet. Peter vet 

inte riktigt vad som har gått fel.  

Inte en enda inbetalning från nya scouter har inkommit på inbetalningskontot hos Pliiiggiis. 

Varför? Alla avdelningar måste kontrollera sina inbetalningar.  

i. Stingarna:  

Avdelningen har kört på med sitt program. Det har genomförts en övernattning i lokalen 

med utomhusaktivitet på lördagen. Avdelningen har 10-12 scouter men lite tunt på 

närvarofronten just nu. Åtta scouter deltog på övernattningen. Avdelningen ska vara 

med på julavslutningen. 

ii. Waingunga:  

Avdelningen klarar denna termin men det finns frågetecken för nästa termin. Ledarna 

denna termin är Peter, Rickard och några föräldrar som hjälper till. Nästa steg kan vara 

att låta föräldrar ta över avdelningen då det finns potential bland föräldrarna. 

Avdelningen består av 25 – 30 scouter. Det har inte genomförts en övernattning denna 

termin. Avdelningen ska vara med på julavslutningen. 

iii. Snabbfötterna:  

Avdelningen har haft möten som vanligt. Ledarsituationen börjar bli ansträngd då Viktor 

får mer att göra och kommer att åka till Japan i mars samtidigt som Jenny är sjukskriven 

just nu. En förälder fick vara med på ett möte. Just nu finns det 15 scouter och drygt 10 

deltar på mötena. En jättebra övernattning har genomförts med Gnagarna på Frustuna 

By och sju scouter från Snabbfötterna deltog (Gnagarna deltog med 17 scouter).  

Mården glömde sin flagga på pendeltåget. Robin ska se om han hittar flaggan på 

hittegodscentret.  

iv. Gnagarna:  

Avdelningen går bra, ledarteamet består av sju ledare men det är inte direkt 

toppnärvaro på dessa. Teamet har utökats (förhoppningsvis) med en ledare till, Isak. Han 

verkar tycka att det är kul och kommer på nästa möte. På varje möte deltar 20 – 25 

scouter. Avdelningen har varit på övernattning med Snabbfötterna med 17 deltagande 

gnagare. 
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v. Skogsmännen:  

Ingen rapport har lämnats. Det upplevs att ledarnärvaron är låg och detta påverkar 

scouternas närvaro. Pliiiggis uppskattar att hjälpa till, han tycker det är kul och han 

skulle uppskatta att bli tillfrågad om att hjälpa till.  

vi. Rovfåglarna/Berguven:  

Berguven fått två nya, engagerade, scouter. Just nu deltar fem – sex scouter per möte av 

10 möjliga. Scouterna tycker att det är roligt att besöka andra kårer. Einar kommer 

troligtvis att inte vara med på våren. 

vii. Kvart i Gustaf:  

Det är problem med mötesstrukturen. Scouterna har inte kunnat bestämma sig hur ofta 

de ska ha möten.  En övernattning är på gång med Karolinerna från Wallinum Väpnarna. 

Eventuellt kommer man att vara på Lyckan. Invigningsövernattningen hade låg närvaro, 

endast sex scouter deltog och av dessa var det endast en som skulle invigas. Ett 

sjukvårdsmöte planerat av Alban har genomförts och man kommer att ha ett 

Cluedomöte nästa gång. Det planeras inför tågluffen på sommaren, program och 

kostnad inklusive interrailkort. Luffen kommer att gå den 26 juni till 8 juli genom 

Danmark, Berlin, Prag och Barcelona. Johanna ”Jojjo” Ljungwaldh kommer troligtvis att 

följa med. 

b) KUL:  

Det har varit en lugn månad för kårutbildaren. En av kårens ledare har gått Trygga Möten. 

Ytterligare åtta ledare bör inkomma med intyg snarast. Detta skickas till kul@gvb.nu. 

Kommande kursomgångar 

Vargarnas äventyrskurs: 10-12 februari samt 10-12 mars 2017 

Antagning sker i anmälningsordning 

En inspirationskurs om hur verksamheten kan berikas med äventyr. Äventyr i kursens 

tappning kan betyda rollspel, skattjakter, eller helt enkelt en serie kluriga uppgifter som 

måste lösas inom ramen för en story. 

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 

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. 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Funkar bra.  

ii. Rehnsgatan: Konstantin byter lampor och har bytt låskolv på ytterdörren. Operation 

Rehnsgatan har genomförts och resultatet blev jättebra!  

Gällande uthyrning av lokalen så finns det en Googlekalender: http://gvb.nu/kalender1.html 

Lokalen är uthyrd nu i helgen den 9 – 13 dec av Nacka sjöscoutkår som ska stå med 

facklor på Nobelfesten. Lokalen är även uthyrd den 18e december på eftermiddagen. 

Pliiiggis vill ha E-kurs möte kl 18:00 den 18e december. Lokalen är uthyrd den 22 januari 

kl 16:00 för Ekurs. Lokalen är uthyrd den 28 januari.  
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iii. Material: Surningsstänger – Simon jobbar på det. 

d) Pettersberg: Robin har köpt nya kastruller. Det finns ett set nya kastruller i aprummet och 

lite extra i boden. Vi har dock fått lite kastruller vi inte har beställt.  

Robin var ute en helg och insåg att det var fel på värmen. Fredrik bytte ut lite komponenter 

som hade brunnit. Säkringen löste inte ut, det borde den ha gjort. Fredrik ska åka ut 

ytterligare en gång för att lösa det. Elen har varit dålig länge på Petters.  

Troligtvis kommer vi vara tvungna att byta ett eller flera element. Fläkten i köket är utbytt. 

Ved finns att klyva.  

Om elementen blir kalla – Ring Robin eller Fredrik.  

Det vore bra om det finns avsyningsformulär på Petters (för dem som glömmer att skriva ut 

dokumentet hemma). 

Förslag på höjning av hyran för Petters: 

Scouter:  Vardagar 65 kr/person/dygn – minsta avgift 1625 kr/dygn 

  Lördag - söndag 110 kr/person/helg – minsta avgift 1650 kr 

  Fredag – söndag 125 kr – minsta avgift 1875kr 

  Enstaka ledare fredag kväll 300 kr 

Skolklasser och andra barn och ungdomsgrupper:  

Vardagar 90kr/person och dygn – minsta avgift 1800 kr 

Helger som scouter 

Övriga:  

2500kr och uppåt beroende på uthyrningens karaktär. Vi har även ängar man kan tälta på. 

KS beslutade att höja priserna till ovanstående förslag. De nya priserna börjar gälla 

omgående för nya bokningar. Robin mailar distriktet de nya priserna. 

Förfrågan uthyrning från AirBnB 1-2 juli på Petters. KS godkänner uthyrningen. 

e) Ekonomi: Det är svårt att säga något om ekonomin. Vi inte fått bidrag än. Vi har inte fått så 

mycket pengar från Scouterna. Förbrukningstakten på övrigt är måttlig. Hyran på Rehnsgatan 

har gått upp med 257kr per månad. Detta är 2,5%, drygt 3000kr per år och hyresvärden 

hänvisar till höjd fastighetsskatt. Taxeringsvärdet på fastigheten har höjts.  

Sensus rapportering påbörjas snart.   

Stadsbidragen kommer strax. Någon behöver vara ansvarig för att söka dessa. Peter bör inte 

göra det.  

Medlemsavgiften, sista dagen att hantera medlemsavgifter för VT16 har passerats. Kåren 

kommer att få en faktura från Scouterna på de medlemmar som inte har betalat sin avgift. 

Scouterna får betala direkt till kåren. Gällande HT16 så finns säkert scouter som inte har 

betalat, kontrollera och åtgärda nu. Det är lättare att hantera det nu än i vår. Alla 

avdelningsledare uppmanas till att kontrollera sina avdelninagar. 

11. Övriga ärenden  

Punkten utgår 
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12. Infobladet 

Julavslutning, planeringhelg, julafton - krubba, ingen julotta, fler ledare till våren 

13. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Serhat Aktay Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Simon Ström 
Justeringsperson  

  

  


