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Kårstyrelsens sammanträde nr 442 
Mötesdatum: 2017-06-04 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

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

Valdemar Mansfeld, Konstantin von Josefsson, Alban Kjellgren Axlund samt Malte Moberg. 

 

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. Det bestämdes att justera röstlängden vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg 14a/Konstantin och 14/b Simon.  

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS439 - protokollet var redan justerat vid förra mötet. Protokollen för KS439 samt 440 lades 

till handlingarna. KS441 - protokollet är ej justerat än.  

6. Kompletterande val 

Victor Walfridsson valdes till assistent på Skogsmännen. 

7. AU informerar 

Verksamhetsberättelse skall lämnas in senast 30/6.  

8. Läger 2016 

a) Spårarscouter – verksamhet och ekonomi 

Ingen ny information har inkommit. Serhat påminner Kjell ”Limpan” Lindberg om detta igen.  

9. Läger 2017 

a) Spårarscouter – bilaga 1 

Spårarscouterna åker till Vässarö 14-17 juni. De övernattar i 3 nätter (4 dagar). Det kommer 

att delta 12 scouter från Waingunga och fyra scouter från Stingarna. Förslaget till budget 

diskuterades.  

KS beslutade att godkänna budgeten för Spårarlägret. 
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b) Upptäckarscouter 

Upptäckarscouterna funderar på att byta lägerplats från Kärringboda till Vässarö. Det känns 

som att det blir mycket att göra på Kärringboda för att få till ett ordentligt läger för 

upptäckarnas del.  

KS beslutade att välja Robin Engström till grenlägerchef. 

c) Äventyrarscouter 

KS beslutade att välja Valdemar Mansfeld till grenlägerchef. 

d) Utmanarscouter 

Utmanarscouternas tågluff närmar sig med stormsteg! 

10. Sommaravslutning 

Sommaravslutning äger rum i Bredäng och samling är 17:50 vid lokalen. Korv kommer att 

serveras vid lokalen och därefter är det ett frågespår till Varpaängarna. På ängarna kommer 

Livlinemästerskap att genomföras (Alban och Peter är ansvariga). Vi saknar fanorna, de finns 

inte i någon lokal. Serhat kontaktar församlingen för att höra om vi har glömt fanorna i 

lokalen. En ledarsamkväm efter avslutningen efterfrågades.  

11. Förslag till verksamhetsplan 2017/2018 – bilaga 2 

Förslaget som arbetades fram under mötet gicks igenom. Vid genomgången tillkom 

ytterligare punkter och förslaget uppdateras med dessa. Förslaget får mogna fram till nästa 

KS som hålls innan KST. 

12. Förslag till budget 2017/2018 

Inget förslag till budget finns just nu. Ett budgetförslag kommer att skapas till nästa KS. Peter 

uppmanar alla att fundera över om det är något som kan påverka budget. Om det 

framkommer något - meddela Peter.  

Valdemar avvek från mötet 

13. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna och Waingunga:  

Avdelningarna har haft sina sista möten. Under dessa arbetade de en del med 

basmärkena. Man har även deltagit på Scouternas Dag. Under terminen har det varit bra 

verksamhet och speciellt Waingunga har stabiliserat sig under terminens gång. Framöver 

kommer man att delta på sommaravslutningen och genomföra ett sommarläger. 

ii. Snabbfötterna:  

Avdelningen har genomfört sina sista möten. Under dessa har närvaron varit sämre än 

tidigare av okänd anledning. Ett möte med Stingarna har genomförts. Mötet gick bra 

men det var bara två Stingare som deltog. Antalet scouter som kommer upp nästa år 

beror lite på scouter och föräldrar.  

iii. Gnagarna:  

Avdelningen vann Björnklon på Scouternas Dag! Detta är ett bra betyg på att 

verksamheten har fungerat bra. Ledarteamet har haft problem sinsemellan men detta är 
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förhoppningsvis löst och kommer att hålla i sig över lägret och till nästa termin. 

Scouternas närvaro har varit bra, 20-25 av totalt 28 scouter deltar på mötena. De 

senaste tre mötena har saknat planering men detta har löst sig. Under terminen har 

verksamheten varit varierad med mycket temamöten och kanske inte så mycket 

kärnverksamhet. 16 scouter går upp till Skogsmännen och ungefär 10 scouter kommer 

upp från Waingunga. 

iv. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Avdelningen har haft hajk över Kristihimmelsfärdhelgen med 

Rovfåglarna och en äventyraravdelning från RNS. Från Skogsmännen deltog sju scouter. 

Ett orienteringsmöte med Pliiiggis har genomförts. Ett rådspatrullmöte med fyra scouter 

närvarande har också genomförts. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vandrarnas hajk, oklart hur många som kommer. 

Sommaravslutning. Sommarläger.  

v. Rovfåglarna:  

Avdelningen har haft möten som vanligt och avrundat terminen. Man har deltagit på 

Stockholm Marathon med nio scouter och genomfört en hajk från Ösmo till Petters med 

Sleipner från RoslagsNäsby scoutkår. På hajken deltog tre-fem scouter från Rovfåglarna 

och man genomförde bland annat en avancerad orientering, med endast kompass, 

genom träsket. Det gick jättebra, endast en patrull kom lite fel. Framöver kommer 

avdelningen att ha ett extra möte på nationaldagen, Vandrarnas Hajk, delta på 

sommaravslutningen och ha läger i sommar. Dessutom tänker man genomföra ett 

arbetsläger på Petters under sommaren. Datum för detta är just nu okänt. Troligtvis 

kommer man att lägga ner avdelningen till hösten. 

vi. Kvart i Gustaf: 

Laget har haft två möten sedan senaste KS. Ett av dessa var ett avslutningsmöte med 

stadsvandring som var väldigt bra! Malte organiserade detta, stort tack! Man har även 

arbetat på Stockholm Marathon, då med 40 deltagare. Av deltagarna var flera föräldrar 

till utmanarscouterna, och de deltog som förare. Terminen avslutas på onsdag och 

sedan åker man iväg på tågluffen. Lådan kommer att genomföras på hösten.  

b) Övriga rapporter: 

Rapport från kårutbildaren 2017-06-04 

Under den senaste månaden har det inte hänt så mycket på utbildningsfronten. Jag har fört 

fram mina åsikter om hur utbildning ska ta plats i kommande verksamhetsårs 

verksamhetsplan till styrelsen. 

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 ledarutbildning de senaste fem åren. Gå gärna hela 

teamet tillsammans så att ni kan använda kunskaper från kursen när ni planerar verksamhet 

inför läger och nästa verksamhetsår. OBS! Sista anmälningsdag är torsdagen den 8 juni. 

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

ta mer ansvar för avdelningsarbetet, det vill säga 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. 
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Det är fortfarande sex 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. Du hittar kursen på 

scouterna.luvit.se. 

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 / 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: 1/9 

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 

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. 

Rapport från Pliiiggis: 

Äntligen har jag fått bilersättning för GAM - TACK Rovfåglarna! 

Övrigt: Är lätt bekymrad över att avdelningarna inte söker lägerbidrag, se nedan: 

Den 30 juni måste alla lägerbidrag från våren vara inskickade till Stockholms Stad, så passa på 

nu när det finns tid kvar. 

 Senast den 7 juni kan ni skicka ansökningarna till mig, den 8 juni åker jag till Pettersberg då 

skickar ni istället till Peter Gustafsson. 
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 Följande ÖV/hajker har ännu ej skickat in: 

 Rovf ÖV i Hägersten, 18-19 febr 

 Ledar och spelhelg GVB, 4-5 mars 

 SpårarÖV (Sti, Wai) på Petters 25-26 mars 

 Arbetshelg på Pettersberg, 7-9 april 

 Upptäckarnas ÖV på Petters 21-23 april 

 Äventyrarnas S:t Georgs ÖV med AF, GVB, WV, Ö och AF, 21-23 april 

 Äventyrarnas (Rovf, Skm) Ösmohajk, 25-28 maj 

 Ej genomförda ännu: 

 Andraårshajk - Gnagarna, 27-28 maj 

 Vandrarnas Hajk (för sista-års Äventyrare), 9-11 juni 

 Spårarläger 2017, 14-17 juni 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Stort tack till Folke för arbete i lokalen under året. Stort tack till Lyckmans för 

lås. Det finns inga myror kvar i lokalen, tack till Robin.  

ii. Rehnsgatan: Nymålad toalett, nya borstar köpta, ny handdukshängare. Nya moppar 

behövs.  

iii. Material: Surrningsstänger – Peter är numera ansvarig numera. Respektera varandras 

material.  

d) Pettersberg: Arbetet rullar på som vanligt. En uthyrning dök inte upp. En skolklass som hyrde 

städade inte alls. Under sommaren kommer ett arbetsläger med äventyrarscouter att 

genomföras.  

e) Ekonomi: Ingenting att rapportera, det lutar att vi håller oss inom budget men bokslutet är 

inte gjort än. Ett bidrag på 25 000kr har erhållits från Gustav Vasa församling. 

14. Övriga ärenden 

a) Konstantin – Uppföljning från förra KS. Kvart i Gustaf önskar en garanti från kåren för sin 

tågluff i sommar. Det är många parametrar som behöver klaffa och målet är att bara 

använda sina inarbetade pengar. Till den planerade budgeten tillkommer lägerbidrag och 

pengar från arbetet på Stockholm Marathon. Den nya budgeten finns som – bilaga 3. 

KS beslutde att underskott under Utmanarnas tågluff täcks av kåren. Utfall inom budget 

eller överskott går till lagkassan.  

b) Simon – Önskar införa en kölista för spårarscouter till hösten. Nackdelar – administration 

runt omkring detta. Fördel - Bättre på att promota oss själva? Förekomsten av en publik lista 

uppmanar till anmälan. KS är öppna till förslagen men det behövs utförare för detta. 

15. Infobladet 

Nystart till hösten. 
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16. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Serhat Aktay Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Simon Ström 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Budget Spårarscouter Vässarö 2017 
 

 

Budget Vässarö 2017   

Intäkter Antal Pris/enhet Totalt 

Deltagaravgifter 16 1 200 kr 19 200 kr 

Föräldraavgifter 2 600 kr 1 200 kr 

Ledaravgifter 4 300 kr 1 200 kr 

Lägerbidrag 17 140 kr 2 380 kr 

Summa     23 980 kr 

        

Kostnader       

Syskonrabatter 0 120 kr 0 kr 

Deltagarsubventioner 0 600 kr 0 kr 

Förläger 4 170 kr 680 kr 

Bilersättning 120 25 kr 3 000 kr 

Båttransport 22 100 kr 2 200 kr 

VÖ mat, förläggning 22 610 kr 13 420 kr 

Sjukvård 1 500 kr 500 kr 

Lägermärken 22 10 kr 220 kr 

Förbrukningsmateriel 1 1 000 kr 1 000 kr 

Lägermateriel 48 15 kr 720 kr 

Parkering 1 300 kr 300 kr 

SL-resor 1 1 500 kr 1 500 kr 

Programmaterial 1 500 kr 500 kr 

Övrigt 1 0 kr 0 kr 

Summa     24 040 kr 

Resultat     -60 kr 
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Bilaga 2 – Förslag till verksamhetsplan 2017/18 
 

Övergripande inriktning 

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng arbetar för att ge barn och ungdomar en bra start i livet genom 

personlig utveckling, baserat på den värdegrund som finns i scoutlagen, scoutlöftet och 

scoutmetoden. 

Verksamheten bedrivs i avdelningar som i sin tur är indelade i patruller. Viktiga verksamhetsplatser 

är våra scoutlokaler på Rehnsgatan och Bredängsvägen samt vår scoutgård Pettersberg. 

Vi arbetar tillsammans för att få ett positivt och uppskattande klimat i vår verksamhet. Alla har ett 

personligt ansvar för att säga till om någon uttrycker sig negativt eller aggressivt mot någon annan. 

Fokuspunkter  

Under verksamhetsåret 2017/2018 kommer vi att fokusera på att: 

• Vi ska satsa på ledartillväxt och på att behålla de ledare vi har i kåren. 

• Aktivt arbeta för att kunna starta två spårarscoutavdelningar på Rehnsgatan verksamhetsåret 

2018/2019. 

• Erbjuda stödpersoner till de ledarteam som är i behov av detta. Personen/erna ska kunna 

stödja i verksamheten, med administrativa eller övriga uppgifter. 

• Verka för att alla kårens ledare uppdaterar kursen Trygga Möten var tredje år samt att nya 

ledare och andraårsutmanare går kursen. 

• Kåren ska arrangera minst en men helst två aktiviteter där ledare och utmanarscouter kan 

mötas per termin. 

• Aktivt arbeta med de för året aktuella punkterna på Kartan. 

Aktiviteter 

Här följer de allmänna och specifika aktiviteter som vi planerar att genomföra under det kommande 

verksamhetsåret. De är samlade under fyra rubriker: vecka, månad, termin och verksamhetsår. 

Aktiviteterna under varje rubrik sker med de intervaller som rubrikerna antyder. För vissa av 

aktiviteterna finns angiven tidpunkt för när de ska genomföras. 

Vecka   Månad  
Aktivitet Tid  Aktivitet Tid 

Avd.möte Gnagarna Måndag  Kårstyrelsemöte Första söndagen/månad 

Avd.möte Waingunga Tisdag  Möte med 
arbetsutskottet (AU) 

2 veckor före KS 

Avd.möte Skogsmännen Torsdag    

Avd.möte Snabbfötterna Måndag    

Avd.möte Rovfåglarna Tisdag alt Torsdag    

Avd.möte Stingarna Onsdag    

Avd.möte Utmanarlag Onsdag    

 

Termin  
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Aktivitet Tid 

Gemensam planeringshelg med ledaraktivitet på fredagen Augusti och Januari 

Arbetshelg på Pettersberg Hösten och Våren 

Föräldramöten på avdelningarna Hösten och Våren 

 

Verksamhetsår  
Aktivitet Tid 

Grenläger spårare juni/augusti 

Grenläger upptäckare och äventyrare juli – augusti 

Kårstämma augusti 

Rekrytering augusti/september 

Scouternas Natt september 

Höstlovsfilmkväll (lokalen Bredängsvägen) oktober 

Distriktsstämma oktober 

Scouternas Höstdag oktober 

Julavslutning december 

E-kurs december/januari 

Sportlovsdisco (lokalen Bredängsvägen) februari 

Valborgsfirande (Bredäng) april 

Scouternas Dag april/maj 

Våravslutning juni 

 

Kartan 

Kartan är ett arbete som startade i början av 2009 för att ta fram en gemensam färdriktning bland 

kårens aktiva ledare och assistenter. Arbetsformerna beror på punkterna och materialet är till viss 

del en form av en ”önskemålslåda” med stort som smått. Det förminskar dock inte materialet 

eftersom det i skrivande stund är det material som har störst förankring i kåren bland aktiva ledare 

och assistenter. Nedan presenteras de punkter som tagits fram till ”Kartan”. 
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Stående punkter 

Område Aktivitet Måldatum 
Rekrytering Besöka utvalda skolor i kårens upptagningsområden i början 

av varje hösttermin 
Stående 

Föräldrar  Aktiv stödorganisation bestående av föräldrar inom kåren Stående 

Ledarvård Bjuda in aktiva som inaktiva ledare till vissa av kårens 
aktiviteter t.ex. hajk och lägerbål 

Stående 

Pettersberg Förhindra förskogning/igenväxt av ängarna samt 
björkdungen. 

Stående 

Program Underhålla och tillgängliggöra ett digitalt arkiv på gvb.nu för 
kårens dokumentation 

Stående 

Sommarläger Kårläger var femte år dvs under jubileumsåren Stående 

Utveckling Både män och kvinnor ska vara representerade i ledarteamen 
på alla kårens avdelningar 

Stående 

Utveckling Uppmuntra utmanarscouter att vara ledare på läger år 1 och 
ledare på avdelning år 2 

Stående 

Utbildning Alla scouter ska vid avslutad äventyrarscouttid ha genomgått 
patrulledarutbildning 

Stående 

Utbildning Alla assistenter ska efter två år på avdelning ha genomgått 
Leda scouting 

Stående 

Utbildning Alla aktiva ledare över 25 år ska ha gått Leda avdelning Stående 

Lokalerna Anordna operation Rehnsgatan samt Bredängsvägen en gång 
per år 

Stående 

 

Tidsatta punkter 

Område Aktivitet Måldatum 
Kårarr Inbjuda Kung Carl XVI Gustaf till firande GVB 100år Verksamhetsåret 24/25 

Lokalerna Färdigställa akustikplattor i taket på Rehnsgatan Verksamhetsåret 17/18 

Lokalerna Lägga om golvet och byta ut panelerna i salen på 
Rehnsgatan 

Verksamhetsåret 17/18 

Lokalerna Verka för att kunna utnyttja utrymmet bakom salen på 
Rehnsgatan. 

Verksamhetsåret 17/18 

Pettersberg Det ska finnas fyra fasta vindskydd  

Pettersberg Utreda hur vi minskar lerbildning på Pettersberg Verksamhetsåret 17/18 

Pettersberg Färdigställa lägerförrådet Verksamhetsåret 17/18 

Pettersberg Utreda vilka åtgärder som behöver utföras för att ladan 
ska gå att använda 

Verksamhetsåret 17/18 

Pettersberg Utreda vilka åtgärder som behöver utföras för att 
åtgärda Gårdsfogdetaket genom finansiering från St 
Göran-kommittéen.  

Verksamhetsåret 17/18  
 

Program Definiera olika grenars program Verksamhetsåret 17/18 
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Bilaga 3 – Kvart i Gustafs budget för Tågluff 2017 
 

 

 


