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Kårstyrelsens sammanträde nr 449 
Mötesdatum: 2018-01-14 Mötestid: 09:30 Plats: Pettersberg  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Robin Engström, Simon 
Ström, Valdemar Mansfeld, Sofia Lindberg Rebecka Insulander, Beatrice Hoffman samt Konstantin 
Josefsson. 
 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli 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 13a/Avgifter Pettersberg samt 
13b/Rekrytering 

5. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet för KS447 skickades ut precis innan mötet och är ej justerat. Protokollet för KS448 
är ej klart. Punkten återremitteras till nästa möte.  

6. Kompletterande val och förändringar 

Anneli Fridell samt Celina Hammarström önskar bli medlemmar i kåren. Då de är över 18 år 
skall detta enligt 2kap §1 i stadgarna beviljas av kårstyrelsen.  

KS beslutade att bevilja medlemskap för Anneli Fridell samt Celina Hammarström i 
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng. 

KS beslutade att välja Celina Hammarström till assistent på Snabbfötterna. 

KS beslutade att välja Leonard Macchi till assistent på Gnagarna. Det noterades att han inte 
längre är assistent på Snabbfötterna. 

KS beslutade att välja Alban Axlund Kjellgren till assistent på Waingunga. Det noterades att 
han inte längre är assistent på Gnagarna.  

7. Terminsprogram VT19 

KS beslutade att fastställa terminsprogrammet enligt bilaga 1. 



Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 449  Sid 2/10
 

8. AU informerar: 

Julvaka och julotta: Simon var ansvarig för arrangemanget och det var mycket uppskattat av 
kyrkan. Kyrkan hade mycket besökare under julottan men på nattvakan kom endast tre 
besökare. Det deltog 24 scouter i arrangemanget och två av dem var äventyrare. Till nästa år 
önskar Simon att det kommer fler yngre scouter till julottan och står med facklor.  

Kyrkan donerade kollekten från julottan till oss, 5 737kr.  

Julavslutning och ledarsamkväm: Julavslutningen gick av stapeln i Bredängs kyrka och 
resultatet var över förväntan! Till nästa år behöver vi dock tänka igenom hur vi presenterar 
innehållet under avslutningen – vi fick en del synpunkter på detta.  

Efter julavslutningen hölls ett ledarsamkväm hos kårordförande och ca 20 personer deltog! 
Kårordföranden delade även ut en julklapp till aktiva ledare. Stort tack för den! 

Kölista i Scoutnet – detta är en ny funktionalitet i Scoutnet. Intresseanmälan till att bli 
scout/börja i kåren görs numera genom anmälan på hemsidan. Föräldrar eller scouten själv 
kan anmäla och på detta sätt bildas en kölista till kåren. Informationen i anmälan skickas 
sedan till info@gvb.nu.  

9. UBs minnesgåva 

KS beslutade att instifta ett stipendium i UBs namn.  

KS beslutade att dubbla summan på UBs minnesgåva varpå innehållet på stipendiet uppgår 
till 5 000kr. 

KS beslutade att stipendiet kommer att delas ut till en kvinnlig spårarledare och det utlysta 
beloppet kommer att vara 500 kr per år.  

10. Läger 2017 

a) Upptäckar och äventyrarläger – verksamhet och ekonomi 

Arbete pågår med den ekonomiska redovisningen och med verksamhetsberättelsen. 

11. Läger 2018 

a) Spårarscouter 

Lägerdatum är satta till 16 – 19 juni. Miniscout på Vässarö. En lägerchef ska utses. 

b) Upptäckarscouter 

Ledarna diskuterar datum och plats till nästa KS. 

c) Äventyrarscouter 

Lägerdatum för deltagare är satt till 16 – 27 juli. Ett förläger kommer att hållas innan. Plats är 
inte bestämt. En lägerchef ska utses. Ledarna önskar diskutera med upptäckarscouter. 

d) Utmanarscouter 

En sommarresa kommer att genomföras 25 juni – 5 juli. 
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12. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Avdelningen deltog på julavslutningen och förra terminen var jämn i antal medlemmar 
och program.  

Vårterminen har inte satt igång än men programmet är lagt tillsammans med 
Waingunga under planeringshelgen. Det kommer dock att bli lokala variationer.  

Ledarna vill rekrytera lite inför våren, till exempel få ut information till Sätraskolan. En 
handfull medlemmar till vore bra.  

ii. Waingunga:  

Sedan förra KS har avdelningen haft ett julmöte och presentmöte samt scouthistoria och 
woodcraft. Terminen börjar veckan efter 15 januari. 

iii. Snabbfötterna:  

Avdelningen hade sista mötet och avslutning efter förra KS. Det uppskattades att vi var i 
Bredäng under avslutningen, flera föräldrar har kommenterat detta positivt. Det kanske 
är en idé att alternera mellan åren och kyrkorna? 

Just nu görs patrullbyte på avdelningen. En patrull var för bra i höstas och hade full pott 
mest hela tiden vilket inte är speciellt roligt för resten av avdelningen. Förhoppningsvis 
är oddsen förbättrade för detta år.  

För rekrytering önskas gärna förstaåringar. Det finns tillräckligt många andraåringar och 
de har ibland lite för mycket energi. 

iv. Gnagarna:  

På sista mötet bakades det pepparkakor tillsammans med Benke Liljeros. Avdelningen 
deltog på julavslutningen men det deltog inte så många Gnagare. Alban har meddelat 
att han önskar sluta på avdelningen och Lolle har värvats istället.  

På planeringshelgen har hela terminen planerats och ledarna är nöjda inför våren. Det 
kommer att vara fem ledare och fyra nya patruller. Ingen rekrytering behöver göras för 
avdelningen. Vårterminens första möte äger rum imorgon. 

v. Skogsmännen:  

Sedan förra KS har avdelningen deltagit på julövernattningen GAM på Petters med andra 
kårer, varit med på julavslutningen och hållit i E-kursen.  

Vårterminen började i torsdags med ett rådspatrullmöte där E-kursen utvärderades. 
Resterande scouter börjar sin termin på torsdag.  

Avdelningen vill gärna bli fler, en rekrytering av andraåringar behövs. På E-kursen deltog 
endast sistaåringar. Ett kompismöte kommer att hållas om två möten och man har 
planerat två spännande möten inför övernattningen.  
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vi. Kvart i Gustaf 

Laget skulle haft Winerövernattning men den blev inte av på grund av för få deltagare.  

Istället hölls ett Harry Potter-maraton i lokalen som följdes av ett besök på IKEA med 
julbord och tävling. Laget deltog även på julavslutningen och har även haft ett 
fantastiskt tågmöte där man fick köra tåget! 

Under planeringshelgen har hela vårterminen planerats, vem som ska hålla i mötena till 
exempel.  

Laget undrar över internet i Bredängslokalen, det har funnits tidigare och man önskar få 
tillbaka det.  

Laget tycker dessutom att lokalen på Rehnsgatan städas dåligt, alla behöver rycka upp 
sig och hjälpa till!  

b) KUL: Nytt år, nya målsättningar! Vad sägs om att vi tillsammans jobbar för att samtliga aktiva 
ledare går kursen Trygga Möten så att de har ett intyg som inte är äldre än tre år, och att alla 
lägger upp en plan för vilken nästa scoututbildning de ska gå? Hör av er till kul@gvb.nu om ni 
har några frågor och funderingar.  

På det nya året kommer kursen Leda kår för första gången gå av stapeln i Stockholm. Den 
riktar sig till er som sitter i styrelsen, och kanske främst AU, läs mer nedan.  

Nu är det (fortfarande) 11 av kårens ledare som inte har gått Trygga möten och jag har fått in 
ett intyg från en av kårens nya ledare. 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. 

Bra jobbat Skogsmännen där alla ledare gått Trygga Möten! 

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 Danderyd / 25 jan kl. 18-21 / 27 jan kl. 9-17 / Sista anmälningsdag 22 januari 

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

Leda scouting Örnsberg / 17 feb kl. 10-17 / 18 feb kl. 10-16 / Sista anmälningsdag 2 februari 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-ornsberg/ 

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 
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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. 

Leda kår 

Kåren vänder sig till dig som har en ledande roll i en scoutkår, t.ex. om du är styrelsemedlem. 
Kursen behandlar bl.a. verktyg för att hantera vuxna i din scoutkår, verktyg för strategi och 
målstyrning och förståelse för kårens kultur och värderingar. 

Leda kår Vår / 28-29 apr / Sista anmälningsdag 13 april / 
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/var-i-stockholm/ 

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 Tre perspektiv 2018/2019 / 21-23 september 2018 Gilwell / 25-27 januari 2019 Gilwell /  

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. //Åsa 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Ytterdörren kärvar. Lysdioden lyser och det klickar men det går inte att öppna 
dörren trots att man trycker in dörren lite innan. Ett förslag är att byta bleck. Om man 
inte kommer in men måste in i lokalen så har Peter, Konstantin och Folke Bergstrand en 
riktig nyckel att komma in i lokalen.  

Det finns en plan att göra om lyorna men den är på sparlåga.  

ii. Rehnsgatan: Det finns toapapper. Alla måste bli bättre på att städa! Gnagarna förvarar 
bollarna i Hjortens lya. Lyan skulle behöva ett kodlås. Skogsmännen fixar ett kodlås på 
dörren. Lyan skulle även behöva städas då den är i totalt kaos. 

Den gamla dörren till korridoren är öppnad av hyresvärden. Tanken var att vi skulle 
komma åt säkerhets/proppskåpet men de har satt nytt lås på skåpet så vi inte kommer 
in i alla fall. Konstantin håller kontakt med fastighetsvärden.  

Vår port används som pissoar på helgerna. Konstantin funderar på att sätta upp en 
lampa som lyser hela tiden.  

Om någon behöver aktivera ett kort för att komma in i lokalen – kotakta Konstantin. Om 
koderna inte fungerar – kontakta Konstantin omgående! 
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iii. Material: Surrningsstänger – det finns en leverantör till detta, samma som Örnsberg 
använde. Stängerna kommer obehandlade så att de behöver lackas. Antalet 
surrningstänger i lokalerna behöver räknas för att Peter kan beställa nya. Valdemar 
räknar. Är lackning en gemensam aktivitet vi önskar göra med Örnsberg? 

Skogsmännen tar tag i reptillverkning så att det finns tillräckligt många, tillräckligt långa 
surrningsrep. 

d) Pettersberg: Diskmaskinen mår dåligt och var trasig då vi kom ut på planeringshelgen. 
Kaffemaskinen mår inte heller bra just nu. Robin och Alexander Olsson kommer att åka ut 
under veckan för att se om de kan lösa det.  

När man är i ladan är det viktigt att stänga och låsa den då man har haft aktivitet i den. Detta 
är speciellt viktigt speciellt på vintern då är det tjäle och det kan vara svårt att öppna 
dörrarna. Det finns inget viktigt i ladan så det finns inget att stjäla. 

Tälten är fortfarande kvar, ovikta. Om någon har tid över är det bra att vika dem nu då 
marken är fryst.  

Organisationen Maskrosbarn önskar hyra Petters 25 juni – 17 augusti, totalt 48 dagar. En 
diskussion pågår om vi ska hyra ut. Ett stort problem är att det inte finns någonstans att 
bada.  

e) Ekonomi:  

Sensusrapporteringen är klar. Inför våren kommer detta att dra igång mycket tidigare så att 
rapporten ska göras tidigare. Viktigt att hela tiden kommunicera om vilka som har börjat och 
slutat på avdelningen. När det gäller vilka scouter som börjat så är det en ny modell/rutin 
som införts där scouten eller föräldern själv fyller i anmälan på nätet.  

Medlemsavgifter för HT2017 – två scouter som inte betalat. En scout har slutat och en har 
fått fakturan i hand. En ledare inte betalat – Peter mailar denna person.  

Närvaron – har alla en närvaroansvarig? Om en månad kommer fakturorna att gå ut till 
scouterna. 

Stockholm stad kommer ta bort subventioner för ett antal kurser från och med i vår. Detta 
gör att vi får fundera över hur vi vill göra med våra subventioneringar av kurser. Vi bör 
fortfarande kunna subventionera med pengar från kåren men vi kommer inte få pengar från 
Stockholm stad. 

13. Övriga ärenden 

a) Avgifter Pettersberg/Konstantin: Pettersgruppen önskar höja avgifterna med ca 10% enligt 
bilaga 2.  

KS beslutade att höja avgifterna för uthyrning på Pettersberg enligt bilaga 2. 

b) Rekrytering/Simon: Avdelningarna rullar på och det verkar vara bättre på alla avdelningar. 
Simon hoppas på att avdelningarna kör rekrytering i vår och han kan tänka sig att hjälpa till. 
Peter och Simon jobbar vidare på detta. 

c) Vargarnas Äventyrarkurs: En kul inspirationskurs som går av stapeln 16-18 februari och 
mars. Valdemar ska delta på kursen och det vore kul om fler ville delta.   
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14. Infobladet 

Kurserna från KUL ut på FB. KO har ordet. Planeringshelg. Snåriga skäggen. Julavslutning. 
Julotta. Julvaka. Reportage från avdelningarna – månadens avdelning – presentation av 
ledarteamet. Intresseanmälan på hemsidan. UBs stipendium.  

15. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________ ____________________________ 
Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 
Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Simon Ström 
Justeringsperson  
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Bilaga 2 – Avgiftshöjning uthyrning Pettersberg 
 

Avgifter Pettersberg Gamla avgifter Nya avgifter 
      
Scouter     
Vardagar  65 kr 75 kr 
Min. Avgift 1 625 kr 1 875 kr 
      
lö-sö 110 kr 125 kr 
Min Avgift 1 650 kr 1 875 kr 
fre-sö 125 kr 150 kr 
Min. Avgift 1 875 kr 2 250 kr 
Enstaka ledare fredagkväll 300 kr 350 kr 
      
Vardagar     
vardagar 90 kr 100 kr 
Min. Avgift 1 800 kr 2 000 kr 
      
Övriga  Från 2500 enligt överenskommelse 

 

 


