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Kårstyrelsens sammanträde nr 453 
Mötesdatum: 2018-05-06 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

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

Hoffmann, Alban Kjellgren Axlund, Elsa Jackson-Ward, Robin Engström, Rebecka Insulander samt Lärka 

Nordberg. 

 

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 utan tillägg. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS448 – protokollet är ej färdigt.  

KS450, 451 samt 452 – lades till handlingarna. 

6. Kompletterande val och förändringar 

Inga kompletterande val eller förändringar gjordes. 

7. Sommaravslutning med ledarsamkväm 

Sommaravslutningen äger rum i Bredäng och en inbjudan har skickats ut till KS. Den är även 

tillgänglig på gvb.nu. 

Gällande ledarsamkväm föreslogs denna äga rum vid ett senare tillfälle då avslutningen äger 

rum på en vardag. Det bestämdes att samkvämen äger rum söndagen den 3/6 nytt i samband 

med budget och verksamhetsmötet som börjar klockan 16. 

Robin ankom mötet. 

8. Verksamhetsplan och budget 2018/19 

KS representanterna uppmanades att ta med informationen som diskuterades på förra KS till 

sina avdelningar för vidare diskussion. 
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9. AU informerar 

KST: Infaller söndagen den 12 augusti. Verksamhetsberättelser för året som gått skall lämnas 

in snarast efter att terminen är avslutad. Det exakta datumet är inte fastställt än.  Inför KST 

finns det möjlighet för KS att lämna propositioner och för enskilda medlemmar att lämna 

motioner. Sista dag för inlämnande av dessa är 22 juli.  

Ett förslag för motion eller proposition är en förändring av kårens egen klädespolicy samt 

märkessystem. Det märkessystemet vi använder upphörde för cirka 10 år sedan. Nuvarande 

märkessystem inom Scouterna liknar det förra systemet med ett märke per år. 

2019: Kåren firar 95 år. Vill vi fira detta?  

Valborg: Det gick bra att genomföra Valborg. Vi sålde godis från discot och nästan allt såldes. 

En reflektion som gjordes är att man skulle kunna göra ett mycket större arrangemang av 

Valborg med till exempel hamburgare, godis, utomhusbio med mera. Dock är det mycket 

väderberoende varpå det kan vara svårt att planera och platsen är inte helt lättillgänglig. 

Stadsdelsförvaltningen levererade i år mycket bra ris. Det brann snabbt och innehöll inte så 

mycket stubbar så glöden blev snabb och bra.  

Scouternas Dag: Utvärdering pågår just nu på kansliet. 

Waingunga tyckte de var få deltagande scouter (7 scouter) och man fick endast ihop två 

patruller. För avdelningstävlan var detta inte bra men patrullerna placerade sig ganska bra 

ändå. Bästa placeringen var plats 10 av 85. Det viktigaste av allt - scouterna hade jäkligt 

roligt! Dock fick man vänta länge på första (start) kontrollen och det fanns ingen förklaring till 

detta. Det blev en mycket lång dag för scouterna! 

Äventyrarna – gick bra.  

I år fanns en obligatorisk lunchpaus vilket inte alls var bra och prisutdelningen var 1,5timme 

sen! Kontrollanter fanns så att det räckte. Prisutdelningsplatsen var bra.  

Scouternas Natt: Det är kallat till uppstartsmöte onsdagen den 16 maj på distriktskansliet. 

Tävlingsledning finns. GVB har kontroll. Blänkare finns på gvb.nu om någon vill hålla i 

kontrollen. Alban går på mötet. 

10. Läger 2017 

a) Upptäckar- och äventyrarläger - verksamhet 

Verksamhetsberättelsen är snart klar! 

11. Läger 2018 

a) Spårarscouter 

Just nu är det inte många anmälda scouter men det finns fortfarande tid till anmälan. Sista 

anmälningsdag är 31/5. Waingunga ska försöka få fler scouter att anmäla sig.  

En lägerchef är ej utsedd än. En budget är inlämnad – se bilaga 1.  

KS beslutade att godkänna budgeten för Spårarlägret 2018.  

b) Upptäckar- och äventyrarscouter 

Grenlägerchef för upptäckarscouterna saknas. Inga möten har hållits än. Budgeten är ej 

inlämnad.  
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c) Utmanarscouter 

Rutten och tidsplanen för sommarresan är bestämd. Biljetter är beställda. Packlista finns. 

12. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Möte enligt planering. Fått minst en ny scout, kanske två. Deltog på 

Myrstigen, med tyvärr endast fem scouter.  

Kommer hända fram till nästa KS: Peppa inför lägret. Våravslutning.  

Övrigt: Oklart om ett möte kommer att hållas på Kristihimmelsfärdstorsdagen.  

ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har vi haft flera möten där nya scouter har 

kommit. Särskilt på senaste mötet kom två nya och rekorderliga scouter. Vi har övat 

bland annat lagarbete, sopsortering, enklare sjukvård, livlina osv. för att förbereda oss 

inför Scouternas dag. På Scouternas dag var vi lite färre än önskat (7 st), men de som var 

med verkade tycka att det var otroligt roligt. Även om det gick sisådär för avdelningen 

poängmässigt så lyckades en patrull komma på 10:e plats. 

Några anmälningar inför sommarens läger har kommit in. 

Kommer hända fram till nästa KS: Eftersom solen har börjat skina så vill vi vara utomhus 

en hel del. Vi ämnar fortsätta försöka få fler scouter att anmäla sig till scoutlägret. 

Inbjudan till avslutningen ska ges ut. 

Övrigt: Avdelningen är en ledare för lite. Om en ledare är sjuk blir det jobbigt. Många 

ledare deltar endast på mötena och inte på förberedande planering eller efterarbete.  

iii. Snabbfötterna:  

Avdelningen har haft möten som vanligt Närvaron ligger runt 90 % vilket är väldigt bra. 

På något möte saknades endast en scout! En övernattning med Gnagarna har 

genomförts och 10 scouter deltog (lika många som Gnagarna). Helgen efter 

övernattningen var Scouternas Dag och då deltog endast tre scouter. Det är inte alls bra 

att ha scoutaktiviteter på efterföljande helger. Men det var svårt att få ihop terminen 

annars. Fram till nästa KS kommer avdelningen att fortsätta ha möten och delta på 

sommaravslutningen. 

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Träningsövernattning inför Björnklon med Snabbfötterna 13e-15e 

april. Helgen därpå var det Björnklon, och med nio tävlande scouter kammade vi hem 

tredjepriset och hade två topp-tio patruller. Alla tyckte att det var en rolig dag. 

Vi har haft tre möten sedan senaste KS, och vi har bl.a. haft sångstund, gjort 

chokladbollar, lekt one-minute-to-win-it och surrat. 

Kommer hända fram till nästa KS: Innan nästa KS kommer vi ha eldningsmöte, göra 

märkesböcker (+ märkesutdelning), orientera, ha en fantastisk andraårshajk och såklart 

avsluta terminen.  

Övrigt:17-18 av 21 scouter deltar per möte. 
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v. Skogsmännen:  

Avdelningen har tränat en del inför Scouternas dag och deltog även på Scouternas dag. 

Tävlingen gick ganska bra och man hade fyra tävlande patruller.  

De senaste mötena har det körts förberedelser inför cykelhajken som ska genomföras 

under Kristi himmelsfärdshelgen. Hajken kommer att gå av stapeln i Södertörns skogar 

och man räknar med att det kommer 14 deltagare.  

Man har kommit igång med lägerplanering.  

Ledarna har problem med att ordna Vandrarnas hajk som äger rum 7-9/6. Det finns ca 

fyra möjliga par. Finns det någon som kan ordna det? Hajken går av stapeln i Paradiset 

och det finns färdiga banor men det har byggts (och byggs fortfarande) i området. Det är 

många utmanare som inte gått Vandrarnas hajk. 

vi. Kvart i Gustaf:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft 3 ordinarie möten, den 18 april så fick vi besök av 

Södermalms scoutkår där blev det en först i mål och lite tårtbakning. Vi delade upp 

mötet så att KIG hade halva mötet, där vi gjorde och visade lite vad vi normalt brukar 

göra genom att tävla lite, och andra halvan hade Svartfötterna från Södermalms 

scoutkår hand om där vi gjorde vad de gillar att göra på deras möten, nämligen att ha 

tårtbakartävling.  

Den 25 april så hade vi ett Schweiz och Spanien möte som Vanesa och Florian höll i. På 

detta möte lekte vi spanska lekar och sen hade vi en liten tävling. Mötet slutade med lite 

ostfondue. 

Den 2 maj var vi ute hela mötet i Hagaparken och lärde oss lite knopar. Vi körde även en 

först i mål. Samtidigt som vi var ute så var det ett föräldramöte i lokalen med lite info 

om KIGs sommarresa. Detta möte var det Erik och Jubi som höll i. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fram till nästa KS så kommer vi att ha ett märkesmöte 

där det är tänkt att vi ska kolla till de olika basmärkena. Vi kommer även att ha tävlingen 

Lådan under Kristi himmelsfärdshelgen.  

Vi ska även ha ett möte där vi kommer att paddla kajak med laget. 

b) KUL: 

Sedan förra KS har en ledare har gått Trygga Möten.  

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  

Som ni kanske vet ger Scouternas folkhögskola friluftsledarutbildningar inom olika områden 

och dessa utbildningar avslutas med en utfärd som kursdeltagarna planerar och genomför för 

äventyrarscouter. I sommar finns möjligheten för äventyrare att delta i sommarhajk i 

fjällmiljö (http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/friluftsledarkurs-fjalls-

sommarhajk-for-aventyrare/). Sprid gärna informationen till kårens äventyrare. Det är en 

möjlighet att delta i ett häftigt arrangemang. För ledare finns möjlighet att gå 

friluftsledarkursen Sommarfjäll 

(http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/sommarfjall/). 

Kommande kursomgångar: 
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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 

17 maj kl. 18-21 / 19 maj kl. 9-17 / Sista anmälningsdag 14 maj 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/danderyd-i-maj/ 

Leda scouting Trollbäcken 

26 maj kl. 10-17 / 27 maj kl. 10-16 / Sista anmälningsdag 11 maj 

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

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: Förrådet med fläktarna är tömt. Folke ska ringa hyresvärden angående 

filterbytet – vi vet inte om det är gjort än.  

Låsen på toaletterna är fixade. Tack till familjen Lyckman för nya lås!  

Det är fortfarande problem med ytterdörren – ibland måste man slå till den. 

ii. Rehnsgatan:  

OP Rehnsgatan: Under den 5:e maj genomfördes Operation Rehnsgatan, vars syfte är 

att fräscha upp scoutlokalen. Det görs årligen. I år var följande närvarande på 

Rehnsgatan: Alban 8:15-18:50 / Elsa: 8:50-16:15 / Bea: 12:10-14:30 

Utöver detta skötte Konstantin arbetet med att införskaffa och installera en ny låsdator. 

I scoutlokalen var vi därför i genomsnitt 2.1 personer per timme på Rehnsgatan, vilket 

tyvärr innebar att allt vi önskat göra inte var möjligt att genomföra. Sammanfattningsvis 

satsade vi på att rensa ut, städa och sortera i Hjortens lya, ledarrummet och hallen. En 

fullständig lista över vad som genomfördes, och vad vi önskat göra finns här: 

https://1drv.ms/w/s!AgFKQ9GVScqPgZwatObZT9x_DmlZXA 

Där går även kostnaden för Operation Rehnsgatan att finna. 

Operation Rehnsgatan är viktigt för att hålla vår gemensamma scoutlokal fräsch. Vi vill 

framföra ett stort tack till de som hjälpte till, men även en förhoppning om att nästa år 

kunna vara fler så att mer kan bli gjort. //Alban, lokalfogde 

iii. Material: Nästan alla tälten i ladan är i containern. Under OP Rehnsgatan noterades två 

flyttkartonger med Skogsmännens saker. Det finns även arkivsaker som vi har fått av 

Fogel – dessa ska inte slängas enligt Simon Ström. 
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Pettersberg: Vägföreningen har hart årsmöte och Robin deltog. Närmsta grannen vill att vi 

räknar på hur mycket vi kör på vägen medan andra grannar tyckte att samma granne kunde 

räkna på hur mycket hon använder vägen själv. Det ska för övrigt slängas mer grus på vägen.  

Vissa medlemmar (Söderby) arbetar med att få ut fiber till sina fastigheter. Vi har sagt att vi 

inte är helt intresserade. Inte heller Holmvreten är intresserade av fiber.  

Orienteringsuthyrningen gick bra. Avloppsfrågan inte diskuterad. Under arbetshelgen 

kontrollerades taket på fogdetorpet en aning. Ett antal pannor plockades av för att se hur 

underlaget ser ut. Detta är inte ett helt optimalt sätt att utvärdera taket men kan ge lite av 

en indikation på tillståndet. Inget blött upptäcktes. 

d) Ekonomi: Just nu är prognosen -22 000kr och prognosen ser inte helt bra ut. Det vore väldigt 

bra att erhålla bidraget från Gustav Vasa församling.  

Kvitton ska lämnas in till Peter innan den 20 maj! 

Det är mycket viktigt att närvaron kontinuerligt är uppdaterad! Detta är underlag för bidrag. 

Utbildningsbidraget finns inte längre vilket gör att alla kurser kåren subventionerar blir en 

tung post. 

Utkast till budget 2018/19 presenterades.  

e) Valberedning: Vi i valberedningen har en enkät som vi skulle vilja att så många som möjligt 

fyller i. Enkäten handlar om ditt engagemang i GVB inför hösten, vilken avdelning du vill vara 

ledare på, vilken kårpost du vill ha med mera, men även lite om hur det har varit under året. 

Detta underlättar valberedningens arbete och vi kommer att försöka kontakta så många vi 

kan och hinner vid senare tillfällen. /Simon, sammankallande 

Här är enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7XiutqTCi2ox_7RuhZr4S5iN6MNlAJieUsgbkgs

WmHuGGyw/viewform?usp=sf_link 

13. Övriga ärenden 

Punkten utgår. 

14. Infobladet 

Scouternas Dag. Sommaravslutning - Agga. OP Rehnsgatan- Alban. Läger 2018. KO har ordet. 

Månadens avdelning SKM - Lärka. Ledarsamkväm med budget o verksamhetsmöte o KS - 

Oskar. Sista dagen för inlämning till Peter 13 maj. 
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15. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Oskar Knaust 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Budget Spårarläger 2018 
 

 

 


