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Kårstyrelsens sammanträde nr 447 
Mötesdatum: 2017-11-13 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Oskar Knaust, Agnieszka Wrzalik, Robin Engström, Vanesa Gracia 
Sanchez, Simon Ström, Rebecka Insulander, Konstantin Josefsson samt Rebecka Ingram. 
 

1. KS öppnande 

Patrik ”Moberg” 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: 10a/Konstantin samt 10 b/Simon. 

5. Genomgång av föregående protokoll, KS446 

Protokollet är inte justerat än. Återremitteras till nästa möte. 

6. Kompletterande val och förändringar 

Kvart i Gustafs utmanarrepresentant Alban har slutat. Laget önskar att Rebecka Insulander 
representerar laget istället. AU kontrollerar hur stadgarna ställer sig till detta.  

7. AU informerar 

Julavslutningen – församlingssalen är bokad av en konfirmandsgrupp som inte kan tänka sig 
att dela lokalen med oss. Vi har reserverat församlingssalen den 10 december istället men 
datumet krockar tyvärr med GAM övernattningen. Vi behöver antingen byta datum eller 
lokal.  

Förslag för 10 december – Gustaf Vasa församlingssal – fika, lek, ceremoni, 14:30-17:30. 
Förslag 17 december – Bredängskyrkan – enligt ordinarie tider.  
AU driver frågan och letar vidare. En inbjudan skickas ut senast den 26/11. 
Efter julavslutningen kommer vi att ha ledarsamkväm med Golden Tray tävlingen. 

Julotta och första advent – Det är nyinvigning av den nyrenoverade kyrkan den första advent 
och kyrkan önskar vår hjälp med fika. Peter meddelar att han kan ta på sig att vara ansvarig. 
Medhjälpare behövs, äventyrare och uppåt kan hjälpa till.  
Kyrkan önskar även vår hjälp vid julottan med facklor och kyrkkaffe – ett förslag till ansvariga 
är Simon och Carl Hamberg. Oskar kollar med Carl. Simon anmäler sig som ansvarig om inte 
Carl kan. 
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Scouternas Dag 2018 – Ett uppstartsmöte har hållits. Tävlingen kommer att hållas vid Stora 
skuggan och kårens ansvar är tävlingsledning. Simon är tävlingsledare och Pliiiggis är 
distriktskontrollant.  

Kårträff – En kårträff har hållits på distriktet och Moberg deltog från kåren. En av punkterna 
som diskuterades var nya datalagarna gällande personuppgifter. Dessa EU-lagar börjar gälla i 
maj nästa år. En fråga som diskuteras i många forum är vem som får vite. Kåren avvaktar 
hantering just nu. Vi får hantera det i vår och hur det påverkar oss. Staten har inte uttalat sig 
än. Inte heller Scouterna centralt har uttalat sig. Andra punkter som diskuterades på 
kårträffen var familjescouting, nätverkande samt köerna inom scouterna. 

Distriksstämma – En ny styrelse är vald. Ansvariga för distriktslägret är utsedda. Det finns 
pengar avsatta för lobbying och arbetet är påbörjat. Medlemsavgiften är höjd, tack vare vår 
kår.  

ScoutView – En nyhet från kansliet. Detta är ett samarbete mellan Scouterna och Google 
maps där man kan anmäla sig för att dela med sig av sina smultronställen. Om någon är 
intresserad – kontakta Moberg för mer information. 

UB minnesgåva 2500kr – Ett beslut behöver tas gällande hur minnesgåvan ska användas. 
Lämna in förslag till AU senast 31 december. Frågan kommer att diskuteras på 
planeringshelgen. Informationen läggs ut på Facebook samt hemsidan. Inkomna förslag 
hittills är: 1/ instifta ett stipendium till spårarledare på x antal kronor. 2/Instifta ett 
stipendium till en kvinnlig spårarledare. 3/ Kåren dubblar summan, till 5000 kr, och delar ut 
500 kr per år. 

Läger 2018 – Peter Bergvall från St Maria undrar om vi är intresserade av att ha ett 
gemensamt läger. Detta är en punkt att diskutera på planeringshelgen och den tas även upp 
på nästa KS.  

8. Läger 2017 

a) Spårarscouter – verksamhet och ekonomi 

Ekonomi samt verksamhet – se bilaga 1 samt 2. Dokumenten läggs till handlingarna. 

b) Äventyrar och upptäckarläger – verksamhet och ekonomi 

Intet nytt 

c) Utmanarscouter – verksamhet och ekonomi 

Ekonomi och verksamhet – se bilaga 3 samt 4. Dokumenten läggs till handlingarna. 

9. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Möten enligt planering 

Kommer hända fram till nästa KS: Övernattning, möten. 

Övrigt: Har även hjälpt Waingunga med ett föräldramöte. 
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ii. Waingunga:  

Avdelningen har haft möten som vanligt och cirka 15 scouter deltar på varje möte. Ett 
föräldramöte har genomförts av Peter och Rikard. Vasse har inte varit med än på ngt 
möte.  

Bengt Liljeros eller Rebecka Ingram har varit med på varje möte. Rebecka är mentor för 
Bea och Benke är lite mentor för hela ledarteamet. Stora förändringar och förbättringar 
syns på avdelningen men avdelningen kommer att behöva hjälp en bra tid framöver. Det 
behövs fortfarande att hitta en stabil ledare som håller koll på alla ledare. Det finns 
huvuden men det behövs en ledarroll. 

Till nästa KS kommer en övernattning att genomföras med Stingarna.  

iii. Snabbfötterna:  

Avdelningen har haft möten i vanlig ordning. Det är ungefär 12-15 scouter som deltar 
per möte. Ledarna är nöjda med antalet deltagande scouter. En övernattning 
genomfördes i under första helgen av höstlovet. Övernattningen var en chansning och 
det deltog lika många ledare som scouter. Övernattningen ägde rum på Torpet och det 
var en lyckad övernattning med många förstaåringar (rent procentuellt). De tyckte att 
det var roligt och vill vara med på nästa övernattning.  

Ledarteamet mår bra, är relativt många ledare men relativt många nya. Det är konstant 
en ledare borta men det är hanterbart. 

Framöver kommer avdelningen att ha en övernattning med Gnagarna och man kommer 
inte att ha möte på höstlovet. 

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Gnagarna has had five ordinary meetings and one övernattning 
since the last KS: 

- 2nd October: scout history. Each patrol had a part of scout history and they had some 
time to prepare a play. After, they had to represent it in front of the others. It was a 
good way of making scout history more dynamic for them. After, we had a quiz.  

-9th October: different stations to learn knots. After, competition by patrols in knots and 
other basic scouty things we already worked with them.  

- 16th October: packing meeting (before the övernattning). Learn how to properly pack 
your bag, and competition together with the patrol in packing bags. Also, talking a bit in 
small groups about the övernattning, why is it great to go, why is it funny, what to do if 
we feel homesick, etc. 

-23rd October: "feelings meeting". After the övernattning we thought it would be a good 
idea to talk to them about how the patrols are doing and how they feel in their patrol. 
We talked about feelings and emotions, explained those they did not know. After we 
played a game in which they had to represent in groups of three situations in the scouts 
that make them feel in certain ways. It was very good for them to put emotions together 
with situations and for the leaders to know what they like, dislike, are afraid of, etc. To 
finish we asked to write some short lines on what they think they are good at, what they 
want to improve, why they are proud of themselves, etc.  
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-6th November: surrning meeting. We had two stations: one to learn two basic knots to 
do surrning and the other to build a trefot. Many second years already knew the knots 
so they came directly to build a trefot. First years started coming after some time, and 
almost all the scouts could see or train a bit on building a trefot. After we had a 
competition, and the four patrols managed to correctly build a trefot.  

- Övernattning: it was from the 20th to the 22nd of October. We were very happy about 
the attendance: 18 out of 22 scouts came to the övernattning. Bengt came as a cook, 
and we were four leaders. The övernattning worked quite well, we were on time and 
most of the activities worked. We had some little problems with some patrols that did 
not really work well together and with some scouts who have a hard time listening and 
following orders. 

- At the moment we have 22 scouts in Gnagarna. A new scout came to try on the 6th of 
November and she is coming again next week.  

 - Great attendance in Scouternas höstdag: 15 scouts.   

- We are having a small problem with 2-3 scouts that have a hard time listening and 
following orders. It is not a big thing, but two of them just disappeared for 15 minutes in 
Scouternas höstdag. We found them, they were just playing around the woods.  

- From the 24th to the 26th of November we are going on an övernattning with Snabbis. 
Information has already been given to the scouts and sent to the parents.  

- During this whole month we have mostly been four leaders because Rebecca has been 
ill the whole month. She is feeling better now so we hope she comes back soon. 

- Next möte (13/11) we are going to visit a fire station. 

v. Skogsmännen: 

Avdelningen har sedan senaste KS haft möten varje vecka, med undantag för höstlovet, 
med varierande program. Ett möte med historisk berättelse genomfördes under en 
utflykt till Värmdö med besök på en militär anläggning. Ett TV-programsmöte där 
scouterna besökte olika TV program, bland annat Skavlan och 112, har också 
genomförts. För att få en bättre förståelse för klimatzoner genomfördes en utflykt till 
Edvard Anderssons trädgård. På ett möte har brandlarm och nödutgångar testats med 
godkänt resultat. Innan höstlovet hölls ett patrullmöte och Älgen har haft möte med 
mycket hög närvaro, åtta av nio medlemmar deltog. En övernattning genomfördes i 
samband med arbetshelgen. 

Ledarteamet har haft det tungt, det är en blandning av oengagemang och splittring inom 
teamet. Det upplevs att teamkänsla saknas. Simon har lobbat för att ett 
teambuildingmöte ska genomföras med ledarna men övriga ledare har inte riktigt varit 
lika intresserade. Enligt Pliiiggis fungerar teamet mycket bättre i år än förra året men det 
finns fortfarande saker att arbeta på. Det kan behövas hjälp utifrån för att det ska bli ett 
ledarteam och inte bara ett kompisgäng. Det behövs även någon som  

Just nu är det sju scouter anmälda till E-kursen (av 12 möjliga) men det är väldigt få 
andraåringar som är anmälda.  
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vi. Kvart i Gustaf 

Hänt sen senaste KS: KiG has had five ordinary meetings since the last KS: 

- 4th October: Samarbetsmöte. Bea and Rebecka prepared some teambuilding games. 
Afterwards, we had a fika and we also distributed tasks to do in the avdelning (material, 
cleaning, Instagram, etc.) 

-11th October: Materialvårdsmöte. Training on taking care of the material and tidying it. 
After they had a competition. They also made the new söljor.  

- 18th October: Ledarskap. I (Vanesa) was responsible of this meeting. We talked about 
leadership, what they think are the characteristics of a good leader, different kinds of 
leaders, etc. I also organized some games and competitions to work on leadership, 
communication, teambuilding and empathy within a group. To finish we discussed how 
all the things we talked about are related with being an utamanare.  

-25rd October: surrning meeting. First they had around 40 minutes to train surrning. This 
year KiG is very heterogenous and the scouts have a very different level of scouty 
knowledge and abilties. For that reason, we had kind of two stations when training 
surrning. Some of them were doing advanced surrning and more difficult building and 
others were learning basic knots and how to build a trefot (mostly the new scouts). After 
the training they had a building, surrning and knots competition. To finish the meeting 
we played "one minute to win it". They had different tasks to do in one minute.  

-6th November: Stadsorientering. Elsa and Florian were responsible of the meeting and 
they organized an orientation competition around Vasastan.  

-Övernattning: KiG goes on its first övernatting tomorrow (Friday 10th November) to 
Petters. There is a very good attendance: 11 scouts are coming. 

- At the moment there are 16 scouts in KiG. Three of them are not active at all. The 
attendance has improved the last weeks, with about 9-12 scouts coming every meeting. 
One scout has quit: Alban. He was KiG representative, which means we need a new one. 
Two scouts have shown interest and it will be discussed during the övernattning this 
weekend.  

- Three scouts who are still members have missed a 90% of the meetings. I have talked 
to them and they do not want to stop being members in KiG. I will talk to them again to 
make a decision towards the next semester. 

-Trygga möten: all the utmanare who did have not done Trygga möten yet will do it 
during the övernattning. 

Medlemssammansättningen i Kvart i Gustaf i år helt annorlunda ut än förra året. Det är 
en väldigt ung grupp med åtta förstaåringar åtta, tre tredjeåringar och en fjärdeåring. 
Det är en stor spridning på scoutkunskap vilket genererar en stor utmaning för ledarna 
och scouterna. De nya scouterna är väldigt positiva! 

Gällande halsdukar – KiG upplever att det är sämre kvalitet och önskar bättre kvalitet.  
KiG kommer att genomföra sitt sommaräventyr innan augusti men vill gärna även åka på 
traditionellt sommarläger, några dagar innan de yngre scouterna kommer ut på lägret. 
Sommarplanerna ska diskuteras vidare.  
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b) KUL: 

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. 

Nästa helg, 10-12 november genomförs utbildningshelgen Växtkraft i Huddinge. Det 
genomförs en Leda scouting men också pass inom andra områden som ljusspår och 
pionjärbygge. Samla ihop ledarteamet och gå tillsammans. Sista anmälningsdag är 8 
november och information finns i kurskatalogen: 
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#vf_stockholm 

Nästa år kommer Treklöver Gilwell att genomföras med några olika upplägg. Läs mer nedan 
för information om de två kurser som det finns information om nu. 

Kommande kursomgångar: 

Leda scouting 

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

Leda scouting Värmdö / 16 nov kl. 18-21 / 18 nov kl. 9-17 /Värmdö 

Sista anmälningsdag: 13 november 

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

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. Kåren står för hela avgiften. 

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. 

Treklöver Gilwell  

Treklöver Gilwell är till för dig som vill fördjupa ditt ledarskap för att utveckla verksamheten 
vidare. Utöver de tre kurstillfällena gör du ett personligt utvecklingsarbete som u genomför 
självständigt. Kursen vänder sig till dig som varit ledare i minst tre år. 

TG Minwamon Kanada 2018 / 30 juli -6 augusti 2018 Kanada / 8-10 februari 2019 Gilwell 

Sista ansökningsdag 12 november 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/tg-minwamon-kanada-2018/ 

TG Tre perspektiv 2018/2019 / 21-23 september 2018 Gilwell /25-27 januari 2019 Gilwell 
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30 maj - 2 juni 2019 Gilwell Park, London /Sista ansökningsdag 15 mars 2018 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/tg-tre-perspektiv/ 

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. 

Mvh, Åsa 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Det finns woodcraftpärmar i lokalen (ledarrummet), vems är de? 

ii. Rehnsgatan: Konstantin varit i kontakt med hyresvärden för att erhålla en tagg till 
fastigheten. De vill dock inte ge oss en utan ska engagera en låssmed för att ge oss 
tillgång till dörren i korridoren.  

Det har varit en vattenläcka på toaletten – Konstantin har fixat det.  

Ledare – städa efter er! Det finns prylar som ligger överallt!  

Pappret till skrivaren – är det gemensamt eller ska man köpa eget? Skogsmännen och 
Gnagarna tycker att det ska vara gemensamt. Moberg ser till att det finns papper. 

Om man stänger av nödbelysningen måste sätta igång den igen.  

iii. Material: lämnat en låda till nya gasköket. Tänkt på att låsa och stänga av värmen. 

d) Pettersberg: Det är som det är. Just nu är det en lerpöl. Robin är ute vid stugan och kollar till 
den då och då. Kommunen hörde av sig gällande en miljöinspektion av avlopp. Robin har 
kontakt med dem.  

Finns en hel del att göra på Petters, vanligt underhåll som behöver utföras.  

e) Ekonomi: se bilaga 5 samt 6 

Styrelsen är gemensamt ekonomiskt ansvarig för kårens ekonomi gentemot kårstämman. Det 
grundläggande sättet att ta ansvar för detta är att hålla sig informerad. Därför är min (Peters) 
ambition att till varje KS presentera dessa siffror.  

Resultatrapporten bygger på en ny struktur av resultatställen, som ni ser längst ut till vänster. 
Därefter kommer den budget som KST satte. Ibland finns det ingen budget och det är för att 
jag skapat några nya resultatställen.  

I nästa kolumn ser ni vad som hänt hittills. Alla kostnader och intäkter har ju inte dykt upp 
ännu. 

I den tredje kolumnen ser ni min gissning, min prognos, om hur jag tror att det kommer sluta.  

Som det ser ut nu så föreslår jag inga särskilda förändringar, men det är otroligt viktigt att alla 
avdelningar för noggrann närvaro på gvb.nu/medlem. Saknas någon medlem, säg till! Detta 
är viktigt eftersom allt vårt bidragssökande från Scouterna, kommunen och Sensus bygger på 
detta! 
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Jag bifogar också en balansrapport. Där är konto 2890 intressant. Det består av en avsättning 
på 2500 kr till UBs minne, 15000 kr till surrningsstänger och 700 kr som en deltagare på en E-
kurs betalat in för mycket. 

Oskar avvek mötet. 

10. Övriga ärenden 

a) Konstantin: Tiomila – stor orienteringstävling äger rum i Petters omgivningar. Det har 
kommit in flera förfrågningar från orienterare att hyra Petters 25-29/4. Vi kan få in stora 
pengar på detta. En diskussion fördes och Konstantin, Peter, Robin kommer att hålla i detta.  

KS beslutade att Petters hyrs ut under perioden 25 – 29 april till orienteringstävlingen. 

b) Simon: Stryker sin punkt. 

c) Peter: Uthyrning/utlåning av Rehnsgatan. Vi har blivit kontaktade av en scoutgrupp från 
Hongkong som kommer till Stockholm sommaren 2018. I somras var de på Jamboree17. En 
kollega på mitt jobb, också aktiv i Ingarö scoutkår, är den som har kontakten.  

De är ca 30 st och deras datum är 22-25/7 samt 30-31/7. 

Kostnad? Konstantin och Peter diskuterar. Det är viktigt att informera att kåren kan behöva 
tillträde till lokalen för lägerpackning under denna period. 

KS beslutade att lokalen kan hyras till scoutgruppen från Hongkong under perioden 22-25 juli 
samt 30-31 juli.  

11. Infobladet 

Första advent. Julavslutning (när det blir klart). Julotta och julvaka. Arbetshelg (om den inte 
har varit). KO-ord. Dagbok från tågluff – länk.  

12. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________ ____________________________ 
Patrik ”Moberg” Anelli Agnieszka Wrzalik 
Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Oskar Knaust 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning Spårarläger 2017 

 

 

 

Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse Spårarläger 2017 
 

Vässarö 2017 

Årets spårarscoutläger gick av stapeln på Vässarö den 14 juni till 17 juni 2017. I år var vi 13 
scouter från Waingunga och 5 scouter från Stingarna. Till det 5 ledare (och 1 förälder som 
var med ett dygn). Förläger hölls dygnet innan.  

Lägret gick av stapeln mellan Miniscout 2 och Miniscout 3. Miniscout 2 var alldeles för tidigt, 
scouterna hade inte slutat skolan. Miniscout 3 var alldeles fulltecknat i början av året när vi 
gjorde vår bokning. I och med att vi hade en period mittemellan blev det tyvärr inget 
lägerbål med andrar kårer och heller ingen Olympiad. Men vi gjorde massvis med roliga 
saker ändå! Trapperspår, Fladan och Markan hanns med, även klättervägg och en kortare 
dagshajk.  

Tack till alla ledare och scouter för ett bra läger! 

Peter Gustafsson, Lägerchef 
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Bilaga 3 – Ekonomisk redovisning Kvart i Gustaf Tågluff 2017 
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  

 

 

 

 

Bilaga 4 – Kvart i Gustaf Tågluff 2017 Loggbok – se separat bilaga 
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Bilaga 5 – Ekonomi – Resultaträkning 
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Bilaga 6 – Ekonomi – Balansrapport 

 


