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Kårstyrelsens sammanträde nr 441 
Mötesdatum: 2017-05-07 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Agnieszka Wrzalik, Robin Engström, Simon Ström, Konstantin von Josefsson, Sofia 

Lindberg samt Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg. 

 

1. KS öppnande 

Hederskårordförande Lars-Olof Sandberg öppnade mötet och valdes till mötets ordförande. 

2. Val av justeringsperson 

Robin Engström valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  

Det fastställdes att vi är beslutsmässiga. 

4. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg 14a/Konstantin, 14b/Konstantin och 

14c/Simon. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS439 – protokollet ej justerat än.  

KS440 – protokollet mailades ut strax innan KS. Inga beslut från KS440 behövde bekräftas då 

inget beslut togs på mötet. Protokollen läggs inte till handlingarna.  

6. Kompletterande val 

Inga kompletterande val gjordes. 

7. AU informerar 

Inget att rapportera. 

8. Läger 2016 

a) Spårarscouter – verksamhet och ekonomi 

Ingen rapport har inkommit. Serhat Aktay har tagit på sig att kontakta Limpan.  

9. Läger 2017 

a) Spårarscouter 

Lägret äger rum 14-17 juni på Vässarö. Inbjudan finns på hemsidan. Till nästa KS behöver en 

lägerchef utses och budget presenteras.  
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b) Upptäckarscouter 

Lägret äger rum 29 juli – 4 augusti på Kärringboda. Inbjudan finns på hemsidan. Till nästa KS 

behöver en lägerchef utses och budget presenteras.  

c) Äventyrarscouter 

Lägret äger rum 24 juli – 4 augusti. Inbjudan finns på hemsidan. Valdemar är föreslagen till 

lägerchef. Till nästa KS måste budget presenteras och lägerchef utses. 

d) Utmanarscouter 

Lägret planeras av scouterna själva. Konstantin väljs till ansvarig av KS. 

10. Scouternas Dag 

Det var en strålande fin dag och ett mycket bra arrangemang. Det gick bra för Gnagarna, de 

vann avdelningstävlan! Skogsmännen kom på en hedrande 10e plats. Havshöken kom på 

femte plats i patrulltävlan.  

Limpan och Karin höll i en kontroll på Älghornet och Pliiiggis höll i en kontroll på Björnklon.  

På dagen upptäcktes det att kårfanan saknas. Någon som vet var den är? Den fanns senast 

vid julavslutningen.  

11. Sommaravslutning 

Kårhelgen kommer inte att genomföras. Sommaravslutning hålls den 7 juni med samling vid 

Bredängslokalen 17:50. AU planerar och inbjudan skickas ut så fort som möjligt. 

12. Verksamhetsplan 2017/18 

Ett förslag till verksamhetsplan är skriven av kårordförande. Denna skickades ut med 

kallelsen. Mötet har inte läst förslaget och punkten återremitteras till nästa KS. Före nästa 

möte hålls ett förberedande möte för budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 

2017/2018 till vilket alla medlemmar i kåren är välkomna. 

13. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Ingen information har inkommit. 

ii. Waingunga:  

Ingen information har inkommit.  

iii. Snabbfötterna:  

Avdelningen har haft övernattning med Gnagarna och åtta glada och fartiga scouter 

deltog. Avdelningen har haft möten som vanligt i veckorna och det deltar ca 12 – 15 

scouter varje möte. Man deltog på Scouternas Dag med tre scouter (en tävlande patrull).  

En reflektion har gjorts gällande våren. Det verkar som att det är mycket som drar i 

scouterna och att de endast har tid med en helgaktivitet på våren. Detta kan vara värt 

att fundera vidare på.   

Fram till nästa KS kommer avdelningen att ha vanliga möten samt ett bromöte med 

Stingarna.  
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iv. Gnagarna:  

Avdelningen har haft övernattning med Snabbfötterna och 13 scouter deltog. 

Deltagarantalet upplevdes dock som lågt med tanke på att det på vanliga möten brukar 

delta 20-25 scouter. Avdelningen har haft ett orienteringsmöte med Pliiiggis och deltog 

även på härliga Scouternas Dag, då med 14 scouter. 

Fram till nästa KS kommer ett bromöte hållas med Skogsmännen och Andraårshajk ska 

genomföras. 

v. Skogsmännen:  

Ingen rapport har inkommit.  

vi. Rovfåglarna:  

Avdelningen har inte haft vanliga möten då Simon har varit sjuk. Scouterna hade ett 

möte själva och ett leddes av Konstantin.  

Scouterna har varit på träningsövernattning men närvaron var låg, endast 3 scouter 

deltog. En övernattning har genomförts tillsammans med Skogsmännen. 

Deltagarantalen var även där lågt, från båda avdelningarna.  

Avdelningen har deltagit på Scouternas Dag med sex scouter och man placerade sig på 

en 5e plats.  

Framåt så kommer det att genomföras patrullmöte, Berguvenmöte, flera utemöten och 

Kristihimmelfärdshajk tillsammans med Skogsmännen och Roslags Näsby (Ösmo-

Petters). De äldre scouterna ska hjälpa till på Stockholm Marathon och sistaåringarna 

ska gå Vandrarnas Hajk den 9-11 juni. Från Rovfåglarna finns det fem scouter som skulle 

kunna delta och totalt är det åtta scouter som kan tänkas delta. 

vii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: Sedan sist har vi haft tre möten. Ett eldningsmöte, ett temamöte 

som Lolle höll i och ett möte med Vanesa där vi diskuterade ledarskap och 

kommunikation inom ledarteam. Jag tror att de flesta tyckte att det var bra. 

Vår närvaro är sådär och jag hoppas den blir bättre. 

26 april hade vi ett välbesökt föräldramöte där det mesta kretsade kring vårt 

förestående tågluff 26 juni – 7 juli. På mötet beslutade vi bland annat att höja 

deltagaravgiften med 1000 kr till 3500 kr. 

Vi har fått en ny medlem som heter Axel som är kompis med Josef, Axel har betalat 100 

kr och lämnat en lapp med uppgifter från hans mamma. Kul!!! 

Kommer hända fram till nästa KS: Till nästa ks ska vi ha verksamhet som vanligt. 

Nästa helg 12-14 maj ska lådan tävlas med tre anmälda lag. 

3 juni är det Maraton och vi behöver vara fler förare på förmiddagen. 

Jag hoppas också att renoveringsgruppen som tog på sig att måla toaletterna på 

Rehnsgatan tar tag i detta och avslutar målningen i den högra toaletten. Vi håller 

tummarna och i insikten/utsikten märken för att det ska hända :) 
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b) Övriga rapporter: 

KUL: Rapport från kårutbildaren 2017-05-07 

Under Scouternas dag i helgen pratade jag med några ledare om att gå Trygga möten och om 

vilka kurser som kan vara aktuella framöver. Jag har också mailat ut påminnelser om Trygga 

möten samt i Scoutnet registrerat de utbildningar som kårens ledare gått den senaste tiden. 

Gå gärna in där och kolla om dina uppgifter stämmer och hör av dig om de inte gör det. 

Nu är det bara 6 av kårens ledare som inte har gått Trygga möten. Hjälp varandra genom att 

gå kursen samtidigt och peppa varandra. Påminn era ledarkollegor och genomför den 

uppdaterade versionen på datorn, mobilen eller surfplattan. 

Nu i juni finns en omgång av kursen Leda scouting i Danderyd. Den är bra för alla er som är 

nya som ledare eller inte gått någon utbildning (utöver Trygga möten) de senaste fem åren. 

Under hösten startar två omgångar av Leda avdelning. Den kursen riktar sig till alla er som vill 

ta mer ansvar för avdelningsarbetet, dvs delta i planeringen av verksamheten och tänka mer 

långsiktigt än ett par möten framåt. Det är inget hinder att ha gått ALU eller Ledarutbildning 

SCOUT tidigare. 

Sprid den här informationen till era ledarteam så att de får chansen till utbildning och 

utveckling inom sitt scoutledarskap. 

Kommande kursomgångar: 

Leda scouting - En första kurs för alla scoutledare, eller en uppdatering för dig som inte gått 

kurs på länge.  

Leda scouting Danderyd 

15 och 17 juni 2017. Danderyd. Sista anmälningsdag: 8 juni 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/danderyd-2/ 

Leda avdelning 

Under hösten finns två möjligheter att gå Leda avdelning som är en kurs för dig som vill vara 

med och påverka avdelningens verksamhet. 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.  

Leda avdelning Vendelsö  

9-10 september / 25-26 november / Sista anmälningsdag: 1 september 

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

Leda avdelning tredelad (Stockholm)  

29 september - 1 oktober 2017 / 16-19 februari 2018 / 25-27 maj 2018 / Sista 

anmälningsdag: 14 september 

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

och-vindalso/ 

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 
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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. 

Pliiiggis: 

Hänt sen senaste KS: Har tillsammans med Simon och ett 30-tal från GVB 50+ (Grå Vargar 

Bara) bevistat Frasses begravning. Vi skickade också en blombukett, vilket även kåren gjorde. 

Kommer hända fram till nästa KS: Hittar inget på föredragningslista om kårhelgen, förslår att 

det tas upp på KS. 

Övrigt:  

1. Webmaster och hemsidan 

Tycker att jag måste tjata för mycket på en del avdelningar för att deras inbjudningar till 

hemsida. Tycker det skall vara en självklarhet att när ni gör en inbjudan att ni skickar den till 

webmaster. 

2. Lägerbidrag och betalningar Petters 

Våra externa besökare sköter detta oklanderligt, men kårens avdelningar som skall betala 

med lägerbidraget är sämre. Jag har inte fått några andra ansökningar för våren än 13-15 jan 

(Planeringshelgen), 10-12 mars (Gnagarna ÖV på Petters) och Utmanarnas ÖV på torpet 31 

mars - 2 april, som vi fick avslag på pga. för få deltagare. 

3. Den eviga visan om min bilersättning för mathandlingen till GAM. 

Den har skött så illa så nu tänker ta kräva bilersättning för både mathandlingsresan och resan 

med Lillen inför danslekarna. Föreslår att Rovfåglarna betalar den ena och Skogsmännen den 

andra. Om någon av avdelningarna saknar medel till detta så är väl kåren ansvarig? 

4. Denna gång tänker jag närvara på KS. 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Problem att komma in genom dörren. Detta beror på att det finns ett 

övertryck i lokalen. Dörren behöver tryckas till för att den ska kunna öppnas.  

Lokalen har fått myror. För att få bukt med problemet kommer allt som kan vara 

aptitligt för dem att slängas. Det är viktigt att tömma soporna efter mötet. På KS 

hittades marshmallows liggandes på golvet.  

ii. Rehnsgatan: Dörren har inte krånglat. En uppdaterad städlista finns men det är skräpigt 

ibland.  

iii. Material: Robin har varit i containrarna två gånger och Peter har varit där ytterligare två 

gånger. Allt ser ut att må bra. Robin har ställt in lite stolar till Petters i den högra 

containern. Peter har lyckats sälja den stora vattenkokaren på Blocket – bra jobbat!  

Tips! Det finns billiga lyktglas (17kr) på Naturkompaniet. De är ej original men de passar. 

Ni som behöver – köp! (tex SKM) 

d) Pettersberg: En arbetshelg har genomförts. Deltagare var Robin, Konstantin, Peter och 

Fredrik. Det slängdes en massa saker och Fredrik fixade värmen. Eventuellt är det så att 

infravärmen inte fungerar i taket i salen.  

Ett förslag på arbetshelg under sommaren med äventyrarscouterna lades fram. Det är ok 

med Robin. Det föreslagna datumet är 14 – 16 juli och tanken är att sova i vindskydden. 
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e) Ekonomi: Ingen rapport har inkommit. 

14. Övriga ärenden 

a) Konstantin 1 - frågan om avgift för Torpet vid användning av kårens avdelningar 

Diskussion fördes angående priser och det bestämdes att utomstående som hyr Torpet 

betalar 500 kr. Interna uthyrningar från kåren betalar 300 kr. Det är dock fortfarande inte 

officiellt att hyra torpet och vi förbehåller oss rätten att välja vilka som får hyra torpet.  

b) Simon – kölista för spårarscouter 

Ett konkret förslag som jag föreslår att vi genomför redan nu är att införa en kölista för nya 

spårarscouter nu i maj och göra reklam att kölistan finns och att det är nu dags att anmäla sig 

inför höstens scouting. Detta för att vi ska få ett högre söktryck och ha koll innan terminen 

börjar hur många vi kan tänkas ha på spårarna, samt kunna samla till ett föräldramöte innan 

terminen börjar för att få in fler föräldraledare. Detta är ett koncept som Örnsbergs scoutkår 

kör på och enligt dom fungerar det väldigt bra. Jag tror det är mest aktuellt för Vasastan, men 

varför inte fixa en kölista i Bredäng också. 

Mitt förslag att besluta om: 

-att kåren inför en kölista för blivande spårare 

-att anmälan till kölistan öppnas senast i maj 

-att kåren marknadsför att det går att anmäla sig till kön 

Detta förslag fortsätter att diskuteras på nästa KS. 

c) Konstantin 2 - ansökan om bidrag till vår resa från kåren 16 000 kr – bilaga 1 

Diskussion fördes. Laget vill ha säkerhet att kunna genomföra resan vid händelser på resan 

som man just nu inte kan råda över och laget vill inte behöva lämna överskottet från sin 

lagkassa till kåren. Frågan återremitteras till nästa möte.  

15. Infobladet 

Kåravslutning. Marathon. Sommaravslutning. Scouternas Dag. Sommarläger. 

16. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Lars-Olof Sandberg Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Robin Engström 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Ansökan om bidrag till tågluff med  
  Kvart i Gustaf 

Utmanarlaget Kvart i Gustaf planerar genomföra tågluff 26 juni – 7 juli. Vi blir 16 personer som åker 

tåg från Stockholm-Köpenhamn-Berlin-Prag-Budapest-Wien- Venedig-Rom och flyger tillbaks till 

Stockholm. Deltagare är Harald, Valdemar, Malte, Lärka, Alban, Sofia, Victor, Elsa, Bea, Stella, 

Rebecca, Josef, Lolle, Tor, Konstantin och Johanna.  

Vår budget för resan ligger på ca 130 000 kr. Varje deltagare betalar 3 500 kr själv vilket ger 56 000 kr 

totalt, och resten tas från lagets kassa 56 000 kr och 18 000 kr planerar vi tjäna på Stockholm 

Maraton 2017 3 juni.  

Intäkter  Utgift  Utgift  

Deltagaravgifter 56 000 kr Tågbiljetter           33 514 kr  

Från lagkassan  56 000 kr Boende Berlin              5 160 kr  

Stockholm Maraton 2017 18 000 kr Boende Prag              3 980 kr  

  Boende Budapest                 600 kr  

  Boende Venedig              1 280 kr  

  Boende Rom              6 738 kr  

  Flyg Hem           17 145 kr  

  Mat           18 100 kr  

  Platsreservationer tåg           14 000 kr  

  Lokaltrafik              6 000 kr  

  Övrigt Museer och annat           23 500 kr  

 130 017 kr          130 017 kr  

 

Om allt funkar har vi ca 10.000 kr kvar i lagkassan för att hantera eventuella problem och ändrade 

kostnader/planer under resan. 

Jag vill ansöka om bidrag från kåren till lagets medlemmar på 16 000 kr till resan.  

Flertal av lagets medlemmar är ansvariga och driver fungerande verksamhet på andra avdelningar 

inom vår kår.  

Detta bidrag möjliggör att laget kan ha mera kul under resan, kunna besöka fler museer och se fler 

platser och kunna avsluta med en festmiddag i Rom där vi tackar av medlemmar som går upp och blir 

assistenter och ledare.  

Denna resa är ett ”sista” utmanarresan för flera utmanarscouter. Det skulle sända stark signal till 

utmanarscouter och till deras föräldrar att kåren ser och uppskattar det arbete dom lägger ned.  

Konstantin Josefsson  

AL Kvart i Gustaf 


