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Kårstyrelsens sammanträde nr 446 
Mötesdatum: 2017-10-01 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Serhat Aktay, Oskar Knaust, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, 

Robin Engström, Vanesa Gracia Sanchez, Simon Ström, Valdemar Mansfeld, Alban Kjellgren Axlund, 

Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg, Beatrice Hoffman samt Rebecka Ingram. 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Oskar Knaust 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: Punkt Övrigt tas som punkt 8, 

8a/Beatrice, 8b/ Peter samt 8c/Pliiiggis. Övriga punkter flyttas i numreringen enligt detta. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll KS442, 444 samt 445 lades till handlingarna. 

6. Kompletterande val och förändringar 

KS beslutade att förtydliga att Harald Tydén är ledare på avdelning under VT 18.  

KS beslutade att notera att Vassilios ”Vasse” Vasiliadis ej är aktiv på tidigare vald 

avdelning. 

7. AU informerar 

St Göranskommittén – En fond från Stockholms stad som fördelar pengar bland Stockholms 

scoutkårer. Vi har ansökt om pengar för bland annat takläggning på fogdetorpet.  

Scouternas dag 2018 – I år fyller tävlingen 90 år. Vi är ansvariga för en kontroll på Björnklon. 

Simon har erbjudit sig att organisera en kontroll men han har även blivit erbjuden att delta i 

tävlingsledningen. Moberg och Simon deltar på nästa TOISmöte. 

Nya medlemmar – Det är viktigt att rapportera in nya medlemmar och avregistrera gamla 

medlemmar. Det ska vara korrekt medlemmar på närvarorapporteringen nu. 

Julavslutningen – Kyrkan renoveras fortfarande och för tillfället vet vi inte om vi kan 

genomföra vår avslutning i deras lokaler. Serhat har kontakt med kyrkan om var vi kan vara. 

Församlingssalen är troligtvis bokad men Moberg ska kontakta dem igen. Vi har hittat 

fanorna, de var i ett förråd hos församlingen. Moberg har hämtat dem.  
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Vi bestämmer att vi förvarar fanorna och flaggorna i lokalen på Rehnsgatan, i ledarrummet, 

ovanpå rören. 

KO-träff – Moberg deltar den 9e. En fråga som kan komma att diskuteras är ”Verklig 

huvudman” – flera banker frågar om detta. Våra banker har fått svar om detta från Peter. 

8. Övriga ärenden 

a) Beatrice – Waingunga: Det är en väldigt stor brist på ledning i ledarteamet på Waingunga. 

Ledarteamet backar inte varandra och de flesta tar inte heller initiativ till förberedelse eller 

genomförande vilket gör att mycket hamnar på en person. Det finns dessutom två scouter 

som bråkar väldigt mycket och som inte har respekt för ledarna.  

Peter har kontaktat föräldrarna till de två scouterna som bråkar och föräldrarna var väldigt 

medvetna om problemet. I värsta fall får scouterna ta en paus från verksamheten. 

KS/AU behöver organisera en vuxen ledare som deltar varje möte. En mentor behövs, som 

stöttar och peppar ledarna. En Doodle ska skapas till KS med alla tisdagar och man skriver 

upp sig om man delta eller inte. Eventuellt läggs denna även upp på Facebook. 

På tisdag kommer Moberg att hålla ett eftermöte med Waingunga för att stötta avdelningen.  

Stingarna har färdiga möten som Peter har lämnat till dem. 

b) Peter – En scout på Stingarna behöver avgiftsbefrias tillsvidare och så länge han är medlem i 

kåren.  

KS beslutade att avgiftsbefria scouten tillsvidare och så länge scouten är medlem i kåren. 

Vanesa ankom mötet. 

c) Pliiiggis – punkten tas upp under punkt 14. 

9. Scouternas Natt 

Tävlingen genomfördes förra helgen. Arrangemanget fungerade bra, TOIS gjorde ett bra jobb. 

En nackdel var att äldre scouter fick gå och lägga sig sent men det var prioriterat att yngre 

scouter fick tävla tidigt. Ett stort klagomål är däremot att prisutdelningen aldrig håller tiden 

och inte heller inte sker enligt utsatt tid. I år var prisutdelningen mycket tidigare än den 

skulle vara. Ett klagomål bör lämnas till TOIS.  

Från kåren deltog tre lag: Älgen, Kvart i Gustaf och All Stars. De två senare sov över i lokalen 

inför tävlingen. Det var väldigt lyckat då lagen kunde träna en del på klassiska grenar. Lagen 

hade ingen gemensam matansvarig så lagen ordnade mat själva. I efterhand hade det varit 

bra med en person som var samordnare och kök. Stort tack till Konstantin som organiserade 

ett tält.  

10. Distriktsstämma 

Handlingarna till stämman har inte lämnats ut än. Förra året fick vi igenom flera 

beslutspunkter, de är viktigt att bevaka dessa punkter.  

Kåren har sju delegater till distriktsstämman. Erik Frykholm, Beatrice Hoffman, Ossian 

Eriksson, Josef Szczepanowski, Axel Elowsson, Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg och Limpan är 

intresserade av att vara delegater. Moberg, Serhat och Simon är intresserade av att vara 

suppleanter. AU anmäler deltagarna.  

KS beslutade att välja ovanstående som delegater och suppleanter för kåren till 

distriktsstämman. 
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11. Scouternas Höstdag 

Inbjudan till evenemanget är publik. Peter handlar till köket men kan inte delta på höstdagen. 

Björne Hagqvist kommer att vara kök och det finns ett antal utmanare som kan hjälpa till.  

12. Läger 2017 

d) Spårarscouter – verksamhet och ekonomi 

Intet att rapportera. 

e) Kårläger 2017 – verksamhet och ekonomi 

Intet att rapportera. 

f) Utmanarscouter – verksamhet och ekonomi 

Ekonomisk redovisning har lämnats till kåren, se bilaga 1. Beslut tas på nästa möte. 

13. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Möten enligt planering. Har invigt de nya. Kört lite orientering och 

livlina inför höstdagen. Har haft föräldramöte. 

Välbesökt föräldramöte. 14-15 scouter som har stabil närvaro. Patrullindelning gjorts 

förra mötet, får se om det behöver skruvas på. 

Kommer hända fram till nästa KS: Delta i Höstdagen 

ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: pysselmöte, cykelhjulmöte, söljamöte, kartteckenmöte, mormors 

skafferi. Har 15-16 som kommer på varje möte. Har några nya som inte är rapporterade 

än.  

Kommer hända fram till nästa KS: statsorientering, sjukvårdsmöte, tårtmöte, kom ihåg 

möte. Flyttar runt lite möten. Tips om att ha lokalorientering från Pliiiggis.  

Övrigt: Vi på Waingunga har haft en rad olika problem under denna termin samt förra 

terminen. Vi har en ganska stor brist på ledning inom teamet då det nu resulterat att det 

är jag som leder dom flesta mötena samt förbereder för varje möte. Om inte jag gör 

detta gör ingen annan det heller. Det är helt okej för mig att ha hand om vissa möten 

men eftersom jag också går i skolan skulle det inte skada med lite backup från 

resterande i mitt ledarteam. Utöver detta har vi även problem med två scouter som 

stökar och bråkar så pass mycket att det kan vara svårt att hålla möten. Vi har ringt 

deras föräldrar nu vid två tillfällen. 

iii. Snabbfötterna:  

Avdelningen har haft möten och övar inför Scouternas Höstdag. Just nu har man tre 

patruller och fler än 15 scouter på samtliga möten vilket känns bra. Scouterna har gjort 

söljor och arbetat med Snabbfotsböckerna. Ett möte har hållits då det dök upp massor 

med kompisar, ledarna vet inte vem det var som dragit i det men det blev ett rätt så 

stökigt möte. Senaste mötet var mycket lugnare. Men Robin har pratat med föräldrar 

vars scouter som upplevde mötet som jobbigt. 
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iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Gnagarna has had four ordinary meetings since the last KS: 

- 4th September: we had some games and icebreakers all together. Later we had the 

patrol distribution and games in patrols. 

- 11th September: basic learning about first aid, lyktor and knots. Competition in patrols. 

- 18th September: parents meeting. Great närvaro from parents: 17 parents in total out 

of the 22 kids that we had at that moment in Gnagarna. We explained how we work in 

Gnagarna and gave information about the coming ÖV. We also prepared a Kahoot (quiz) 

for the parents that they had to answer together with the parents of the same patrol as 

their kids. Worked very very good to break the ice and make the parents talk to each 

other. The scouts were outside training livlina. 

-25th September: orientation meeting. Pliiiggis organized an orientation in 

Observatorielunden 

At the moment we have 23 scouts in Gnagarna. Already talked with Peter that when all 

the new scouts have paid the 100 sek I will transfer it and send a mail with the names of 

the new scouts. 

- Great närvaro. On the 18th of September we had all the scouts in the meeting. 

- Elsa has done the Trygga möte. Vanesa will do it this week before the KS. 

-Today (26/09) we are sending the information of höstdag to the parents and next 

Monday we will also give it to the scouts. 

v. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Avdelningsmöten som vanligt. PM 28/9. Full närvaro under 

Scouternas Natt. 

Kommer hända fram till nästa KS: Scouternas höstdag 

Avdelningen har startat upp terminen och delat in scouterna i patruller. Ett föräldramöte 

och ett eldningsmöte har hållits och båda föll väl ut. Tyvärr deltog endast föräldrar från 

nyblivna Skogsmän. Ledarna har noterat att de är långsamma med att lämna ut 

information gällande verksamheten – man ska bli bättre på att lämna information via 

mail till föräldrar.  

En hajk har genomförts och i efterhand konstateras det att den var kanske lite förhastad 

och för nära inpå terminsstarten. Man deltog på Scouternas Natt med hög närvaro – 

väldigt kul. Det märks att Gnagarna som gått upp till Skogsmännen vill vara där, de har 

ett bra driv i sig. Ett första patrullmöte har hållits och det verkade fungera bra.  

Valdemar har varit frånvarande en del på grund av sjukdom. Simon tycker att det är 

något av ett glapp mellan årskullarna, avdelningen saknar andraåringar.  

Framöver kommer avdelningen att ha en lördagsaktivitet på Värmdö med terränglek och 

besök på en militärlämning. Skogsmanströjorna är på gång. 

vi. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: Tre ordinarie möten har hållits under onsdagarna 6:e, 13:e och 

20:e september. Dessa möten skulle ge träning inför Scouternas natt. 
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6:e september: Erik och Alban ansvarade för en möteslång organisationstävling 

inkluderande livlina, eldning, knopar, surrning, sjukvård, morse, chiffer m.m. 

13:e september: Rebecca och Axel ansvarade för ett möte fyllt med orientering och 

woodcraft. 

20:e september: Josef och Jesper skulle ha ansvarat för ett möte, men Jesper slutade 

innan dess. Ersättare för Jesper erbjöds till Josef, men Josef valde att köra själv. Mötet 

bestod av livlinetävling och eldning. Under samma tid höll Konstantin och Vanesa i ett 

föräldramöte. 

Under 23-24 september tävlade två lag från Kvart i Gustaf på Scouternas natt. Ett lag 

tävlade i kategori Hajkbenet och knep 3e platsen trots stor oerfarenhet. 

Det andra laget tävlade som "GVB Allstar" och hamnade på en 5:e plats (av 5) i kategori 

Kruthornet. Att dessa tävlade i Kruthornet berodde på att Vanesa ville vara med och 

tävla. Redan på fredagen samlades avdelningen i Adolf Fredriks scoutlokal och sov över. 

Gemensam middag intogs och träning inom eldning och livlina gjordes i 

Observatorielunden. Brandmän på Johannes brandstation önskade oss lycka till per 

telefon vid informerandet om att vi eldade. Att vi samlades en dag innan Scouternas 

natt var mycket värt och förde laget samman. Materiel hade förberetts under onsdagen 

innan Scouternas natt, Konstantin transporterade vattenflaskor och tält till oss i bil. 

Kvart i Gustaf må vara färre i antal på pappret detta år, men fler procentuellt som 

kommer och ställer upp (vilket givetvis är mycket positivt). 

Tyvärr ställdes Lådan in, men förhoppningar finns om att genomföra detta i vår. 

Erik har även bokat en HLR-utbildning till KIG (troligen gratis då han känner utbildaren). 

Vid rapporterande tillfälle ska ett bakmöte hållas med Karin och Rebecka i Bredäng. 

Kommer hända fram till nästa KS: Ordinarie möten kommer att hållas fram till nästa KS.  

Inga helgaktiviteter är planerade för hela Kvart i Gustaf, men ett antal ur Kvart i Gustaf 

har ställt upp som frivilliga för att vara delegater till distriktsstämman. Dessa är: Erik, 

Beatrice, Ossian, Josef och Axel 

En bostadsrättsförening i Bredäng har bett oss att arrangera fika för dem under samma 

helg som DST, något som Victor sammankallar till. 

Övrigt: Under Scouternas natt fördes även diskussion mellan SKM och KIG kring en ny 

kårfunktionär vars roll är att samordna kåren inför tävlingar. Detta kan handla om 

skaffande av kontrollanter, gemensamma matinköp och matlagning, transport av 

materiel och tält, informationsdistribution osv. såsom flera andra kårer har. 

Önskemål från min (Albans) sida kring mötesdatum för styrelsemöte 5 eller 12 

november är att mötet hålls den 12:e pga höstlov v.44. 

Alban avvek mötet. 

b) KUL 

Sedan förra rapporten (september) har jag kommunicerat en del med kårens ledare via e-

post, främst om Trygga Möten. Tre ledare har gått Trygga möten och en har anmält sig till 

Leda scouting. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till omgången av Leda scouting 

som går 14-15 oktober, läs mer nedan. 
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Nu är det 11 av kårens ledare som inte har gått Trygga möten. Hjälp varandra genom att gå 

kursen samtidigt och peppa varandra. Påminn era ledarkollegor och genomför kursen på 

datorn, mobilen eller surfplattan. Kursen finns på scouterna.luvit.se . 

Kommande kursomgångar: 

Leda scouting 

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

Leda scouting Barkarby / 14-15 oktober 2017 (kl. 10-17 på lördagen och 10-16 på söndagen) 

Barkarby / Sista anmälningsdag: 8 oktober 

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

Leda avdelning 

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. Det är inget hinder att ha gått ALU eller Ledarutbildning SCOUT 

tidigare. 

Leda avdelning Alunit på Vässarö / 23-25 mars 2018 i Älvsjö / 15-21 juni 2018 på Vässarö / 

Sista anmälningsdag 8 mars 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/alunit-veckolang-variant-pa-vassaro-

2017/ 

Kursen består av en helg i Stockholm, en vecka på Vässarö och utbyte med en annan 

kursdeltagare (peer learning) däremellan. 

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 

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

utveckling inom sitt scoutledarskap. 

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: Moberg träffade Folke i veckan. Han tycker att lokalen funkar bra generellt, 

men behöver uppdateras gällande nödutgångsuppmärkning. Elen behöver också 

uppdateras i lokalen utom i ledarrummet. Där uppdaterades uttag och ledningar för tio 

år sedan. Har intresse av att göra om två lyor till förråd.  

ii. Rehnsgatan: Strömavbrott förra veckan på grund av en säkring som löste ut. Vi kommer 

inte åt säkringarna då vi saknar nycklar till utrymmet med säkringarna. Detta är 

felanmält till hyresvärden. Vi vill ha ingångstagg till porten bredvid.  

Ledarna är dåliga på att städa. Bättre ordning behöver hållas. Lysrör som inte lyser. Det 

är kanske dags för en OP Rehnsgatan kanske? Det vore bra att det fanns el i uttagen i 

salen. Alban har målat ett golv. 

iii. Material: Peter tittat på surrningsstänger. Nya halsdukar har kommit. Fanorna har 

hittats och förvaras numera i lokalen på Rehnsgatan, i ledarrummet, ovanpå rören. 
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d) Pettersberg: 

Det har varit lite problem med vattnet då pumpen har gått sönder. Pumpen byttes och 

Limpan har varit ute och tittat på det. Hittills har det inte varit mycket uthyrningar men från 

och med nu och flera helger framöver är Petters uthyrt.  

Lägerförrådet behöver underhåll och det finns material som behöver flyttas från ladan till 

förråden och mellan containrarna.  

e) Ekonomi:  

Inget särskilt hänt. Varje avdelning har 2000kr i avdelningsbidrag som kan användas löpande. 

Kontakta Peter om ni behöver hjälp. Kåren har fått 2500kr i minnesgåva från UBs begravning. 

Vad vill vi göra med dem? Kom med förslag.  

Peter lämnade förslag förra mötet gällande placering för kårens överlikviditet – att placera 

dem i aktieindexfond. De enda som hört av sig är revisorerna med förslag att placera hälften 

av pengarna i fond och resterande i befintligt system.  

KS beslutade att placera hälften av pengarna i fond och lämna resterande i befintligt 

system och uppdra åt AU och kassören att författa ett förslag i samarbete med revisorerna. 

Bea avviker mötet. 

14. Övriga ärenden 

a) Pliiiggis – Arbete med hemsida och Facebook. När det gäller sociala medier har kåren saknat 

policys för hur arbetet och ansvaret ska fördelas. Nu finns en arbetsgrupp som arbetar med 

frågorna.  

15. Infobladet 

Höstdagen. KOs ord. Påminnelse om arbetshelg. Sponsorer. Distriktsstämma. Scouternas 

Natt. Waingunga.  

AU informerar - (Ledarsamkväm – tacobowling) 

16. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Oskar Knaust 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning Tågluff 2017 – Kvart i 
Gustaf  
 

Budget och Utfall Tågluff Kvart i Gustaf 26 juni - 7 juli 2017   

   

Intäkt  Budget  Utfall 

Uttag Utmanarnas kassa      47 137 kr       31 588 kr  

Deltagaravgifter 3500kr * 16      56 000 kr       56 000 kr  

Ersättning Stockholm Marathon 2017      22 000 kr       23 000 kr  

Lägerbidrag 14 deltagare 5 dygn a 30kr        2 100 kr         2 100 kr  

    127 237 kr     112 688 kr  

   

Utgift  Budget  Utfall 

Tågbiljetter      33 514 kr       33 514 kr  

Platsreservationer tåg      14 000 kr       14 000 kr  

Boende Berlin        5 160 kr         5 433 kr  

Boende Prag           640 kr            630 kr  

Boende Budapest           600 kr            691 kr  

Boende Venedig        1 280 kr         1 500 kr  

Boende Rom        6 738 kr         6 981 kr  

Flyg Rom-Stockholm      17 145 kr       17 144 kr  

Mat      18 100 kr       17 046 kr  

Lokaltrafik        6 000 kr         8 338 kr  

Bad Budapest        3 000 kr         2 820 kr  

Övrigt  Museér och annat      20 500 kr         4 591 kr  

Bad Berlin           560 kr   

    127 237 kr     112 688 kr  

 


