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Datum

Protokoll

2010-02-28

Kårstyrelsens sammanträde nr 358
Datum: 2010-02-07

Tid: 18.30

Plats: Rehnsgatan

Närvarande: Peter Gustafsson, Konstantin von Josefsson, Elin Robertsson, Agnieszka
Wrzalik, Daniel Vanderwert-Gebert, Lars-Olov Bergstrand (Larsa), Simon Ström, Robin
Engström, Kjell Lindberg (Limpan), Alexander Olsson, Sandra Azhary, Natalie Rigott,
Fredrik Jonsson samt Alexander Vanderwert-Gebert.

1. KS öppnande
Peter öppnade mötet.
2. Val av justeringsperson
Lars-Olov Bergstrand valdes till justeringsperson.
3. Justering av röstlängd
Det bestämdes att justera röstlängden vid behov.
4. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen 13a/ Simon Ström samt 13/b
Simon Ström.
5. Genomgång av protokoll från KS 357
Protokollet fanns ej tillgängligt och punkten bordlades till nästa KS.
6. Kompletterande val
KS beslutade att välja:
•
•
•
•

Sara Blomgren till assisstent på Gnagarna.
Natalie Rigott till seniorscoutrepresentant för Absolut Gustaf.
Serhat Atkay valdes till assistent på Snabbfötterna.
Annelie Fridell som vice AL på Stingarna.

Sean Wulge-Bolster stryks som seniorscoutrepresentant.
7. Rapporter och meddelanden
a. Avdelningsrapporter
I. Stingarna: Har dragit igång verksamheten för terminen med bland annat ett
utmöte och efter tre avdelningsmöten så har samtliga 18 scouter varit nere i
lokalen. Sedan förra KS har en scout officiellt slutat och Anna Johansson
närvaro kommer att vara sporadisk under terminen. Fram till nästa KS hålls
möten enligt terminsprogrammet och man kommer även att ha ett föräldramöte.
II. Waingunga: Avdelningen har vanlig verksamhet med ungefär 27 scouter på
pappret. Närvarofrekvensen ligger på stadiga 23 närvarande scouter. Just nu
håller man på att ta knopmärken och scouterna har flera olika märken att välja
mellan. Limpan undrar om Trosascoternas medlemskap och KS uppdrog åt AU
att utreda.
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III. Snabbfötterna: Avdelningen har haft juluppehåll och under detta har
ledarna planerat terminen. Man har haft ett Hittills har man haft ett utemöte och
ett tårtmöte då Robin fyllde år. För närvarande består avdelningen av runt 20
scouter. Sedan förra KS har en scout börjat och en, eventuellt två, scouter
slutat. En av dessa har alltid haft sporadisk närvaro. Fram till nästa KS kommer
möten att hållas i vanlig ordning.
IV. Gnagarna: Sedan hösten har ledarteamet decimerats och detta har
påverkat avdelningen mycket. Två assistenter har slutat men man har fått en ny
assistent. I höstas togs även ett beslut om att införa en kölista men det verkar
inte som att den kommer att behövas då avdelningen är drygt 30 scouter på
pappret och man har, sedan förra terminen, tappat sex scouter. Dessa scouter
var skolrekryterade och har inte varit miniorscouter. Närvaron är bra med 25
deltagare varje möte. Avdelningen har haft pulkamöte och chiffermöte och inom
kort kommer de att ha övernattning.
V. Skogsmännen: Är nu 37 scouter och närvaron ligger på stadiga 30 scouter
per möte. Två av scouterna har uppehåll. E-kursen ägde rum under
julledigheten och GVB hade 14 deltagande scouter. Det senaste mötet var ett
utemöte och genomfördes tillsammans med Adolf Fredriks Scoutkår (AF).
Avdelningen har påbörjat arbetet med Älgen och varje patrull har börjat planera
sin patrullövernattning. Till nästa KS kommer man att ha ett föräldramöte och
en övernattning på Pettersberg med AF.
VI. Seniorscout:
Absolut Gustaf: Består av tio scouter varav en har dålig närvaro. Man har haft
temamöten såsom pulkamöte och bäbismöte och man kommer att åka iväg till
Järvsö nästa helg för att åka skidor. Avdelningen har börjat planera sommaren
och det kommer att bli en tågluff i Europa. Innan nästa KS kommer man även
att arrangera en kvällsövning för Skogsmännen.
Mushjorten: Inga representanter närvarande och ingen avdelningsrapport är
skickad. Enligt Gnagarna, som har möte samtidigt, så har Mushjorten god
närvaro och har varit Gnagarna behjälpliga då de har varit få ledare. Under
våren kommer Mushjorten att hålla i ett möte för Skogsmännen.
b. Lokaler och material:
Bredäng:
Toadörrarna är lagade. Konstantin och Peter har träffat ansvariga för
kvällsgruppen kommit överens om att kvällsgruppen ska ta alla kostnader
gällande det inträffade. Kvällsgruppen ska inte heller hålla dörren öppen under
sina möten. Från deras sida fick vi kritik för dålig ordning och städning. Vi ska
hålla lokalen under uppsikt och meddela Konstantin om det inträffar något.
Rehnsgatan:
Operation Rhensgatan: Städardagen var lyckad, det kom nästan en person per
avdelning. Bestickslådan är numera fixad tack vare Matts. Alla som var med
tackas! Uppmaning till alla avdelningar: Se till att det blir städat och diskat varje
möte!
Träskåp luktar dåligt vid spisen.
Kvarglömda kläder slängs den 11 feb.
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c. Pettersberg:
Tack till alla som var med och skottade taket. Vi var oroliga för att taket skulle
bågna och skadas. Det var tungskottat och låg troligen på gränsen för vad taket
håller. Nu är det ok.
Frågor och funderingar från stugfogdarna:
En traktor på Petters? Detta skulle underlätta mycket. En hanterbar dålig traktor
kostar runt 40 – 50 000 kr per år i försäkring. Fundera på detta.
Kastanjträd samt lönnträd på Petters? Limpan har halvmetersträd som kan
grävas upp och planteras. KS beslutade att detta ska genomföras.
Vill vi ha ytterligare en värmepump på Petters? Detta för att kunna duscha
varmt (just nu håller vattnet en temperatur på 30-35 grader) samt för att hålla
Petters med billig uppvärmning för att minska kostnader. Den uttänkta pumpen
är en jord till vatten värmepump och kan placeras på björkdungen vis Mungos
vindskydd. Det är dock en stor inverstering med en kostnad på 70 -100 000 kr.
Själva värmepumpen kostar runt 25 000kr och har en livslängd på 10 år. KS
beslutade att låta ärendet vila så länge.
Vill vi ha en ytterligare en luft till luft värmepump? Förslaget är att sätta den i
hallen eller i våtrumsdelen för att öka värmen till logementdelen. Vi kan sätta
upp den själva, en auktoriserad uppsättare behöver godkänna arbetet. Kostnad:
5 – 6 000kr plus moms. Fundera på detta.
Den befintliga luft till luft värmepumpen behöver ses över då den eventuellt
läcker gas. Dessa värmepumpar kan stängas av vid behov och fungerar bäst
under vår och höst. Under vintern fyller de ingen funktion och bör vara
avstängda.
En IKEA-hylla kommer att ställas in i aprummet.
Diskning av bestick: En gång liggande i brun back på 3an och en gång stående
i bestickställ med handdelen nedåt på 3an.
Öppna gärna kallvattenkranen och låt rinna i 10 min.
d. Ekonomi:
Väldigt lite aktivitet. Intäkter från julavslutning: 652 kr.
e. AU informerar:
Inget att rapportera.
8. Läger 2009
a. Ånhammar, verksamhet
b. Ånhammar, ekonomi
c. Vässarö; verksamhet
d. Vässarö; ekonomi
e. Seniorscout; verksamhet
Ingenting att rapportera. Lämna in dessa snarast!
9. Terminsprogram VT-10
Två arbetsträffar på Pettersberg tillkommer under våren, Larsa kallar till dessa
separat.
KS antog terminsprogrammet enligt bilaga 1.
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10. Läger 2010
Miniorscout: 12 - 16 juni. Peter är lägerchef. KS beslöt att bifalla förslaget.
Juniorscout: v 32, återkommer gällande ansvariga.
Patrullscout: v 31 + v 32, återkommer gällande ansvariga.
Absolut Gustaf: Tågluff 28 juni + 10 dagar samt Nottarö 2 - 8 aug. Daniel
Wandervert-Gebert är lägerchef. KS beslöt att bifalla förslaget.
Mushjorten: Okänt.
11. Utvärderning - Julavslutning HT-09
Julavslutningen var lyckad men det finns förbättringspotential. Avslutningen i
kyrkan var jättebra! Till nästa år bör man ta mer tid till förberedelserna inför fikat
och förbättra utdelningen av det. Ansvariga får gärna höra av sig till Limpan.
Det saknades kokkärl i köket. Bildspelet bör förbättras genom att sänka antalet
sekunder per bild då det blev väldigt långsamt samt att ta med bilder på alla
kårens avdelningar. Det fanns inga bilder på miniorerna. I kyrkan bör
föräldrabänkar tydligt markeras och vid uttågning av fanor bör dörrarna öppnas
åt dessa. Scoutsången saknades, ska vi sjunga den?
12. Kartan
Peter presenterade tanken bakom Kartan och det diskuterades hur kåren skall
arbeta med dokumentet. Ett förslag var att vika en halvtimme per KS att
diskutera Kartan. KS uppdrar till AU att komma fram med ett konkret förslag till
hur vi bör arbeta med Kartan nästa KS.
13. Övriga ärenden
a. Simon Ström: Söker bidrag för Äventyrskurs som infaller under två
helger. Ansökan gäller 25 % av 1 000 kr, det vill säga 250 kr. KS
beslutade att godkänna ansökan.
b. Simon Ström: KS borde göra en proposition gällande de nya
grennamnen till KST så att våra scouter slipper fundera på tillhörighet då
de umgås med andra scouter. KS uppmanar Simon att lägga en motion
till KST samt att skriva ett förslag på denna till nästa KS.
c. Larsa: Presenterade nya handboken i det nya programmet ”Ledaren –
vi gör dig redo”. Kåren kommer att få ett antal exemplar utan kostnad
som kommer att förvaras i lokalerna.
14. KS avslutas
Peter avslutade mötet.

____________________________

__________________________

Peter Gustafsson

Agnieszka Wrzalik

Ordförande

Sekreterare

___________________________
Lars-Olov Bergstrand
Justeringsperson
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Bilaga 1
Terminsprogram VT-2010
Jan 2010
lö-on 02-06

E-kursen på Gilwell

fr-sö 08-10

Planeringshelg

ti 19

Workshop - Smaka på nya programmet

lö 23

Städdag på Rehnsgatan

sö 24

AU

sö 31

Snåriga Skäggen

Feb 2010
sö 07

KS i Bredäng

fr-sö 12-14

ÖV Gnagarna på Pettersberg

fr-sö 12-14

Vargarnas Äventyrskurs

fr-sö 12-14

Absolut Gustav vintersportar i Järvsö

ti 23

AU

lö-sö 27-07

Sportlov, Stockholm

Mars 2010
sö 07

KS i Bredäng

fr 12-14

Ptr-ÖV Skogsmännen på Torpet

fr-sö 19-21

Ptr-ÖV Skogsmännen på Torpet

ti 23

AU

fr-sö 26-28

Ptr-ÖV Skogsmännen på Torpet

April 2010
to-sö 01-11

Påsklov, Stockholm

må 05

KS i Bredäng

fr-sö 16-18

ÖV Skogsmännen på Petters

ti 20

AU

lö 24

Scouternas Dag

fr 30

Valborg

fr-sö 30-02

Lådan (Tävling för seniorscouter)
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Maj 2010
lö 01

Första maj

sö 02

KS i Bredäng

fr-sö 07-09

ÖV Gnagarna och Snabbis på Pettersberg

to-sö 13-16

Hajk Skogsmännen

fr-må 14-17

Kristi himmelfärd

fr-sö 21-23

Msc på Pettersberg

Juni 2010
sö 06

KS i Bredäng

må 07

Kåravslutning - Lill Jansskogen

on 09

Sista skoldag, Stockholms kommun

fr-sö 11-13

Vandrarnas Hajk (tredje-års patrullscouter)

lö-on 12-16

Miniorläger för Stingarna och Waingunga

fr-to 18-24

ALU Juni Vässarö

to-sö 24-27

Midsommar på Vässarö

Juli 2010
Augusti 2010
må-fr 02-13

Patrullscoutläger på Brittmäss

lö-fr 07-13

Prel juniorscoutläger på Brittmäss

fr-sö 13-15

Planhelg HT10

on 18

Första skoldag, Stockholms kommun
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