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Kårstyrelsens sammanträde nr 345 
Datum: 2008-09-07 Tid: 18.30 Plats: Bredängslokalen 

Närvarande: Peter Gustafsson, Anna Johansson, Kjell Lindberg (Limpan), Konstantin 
von Josefsson, Simon Ström, Daniel Vanderwert-Gebert samt Agnieszka Wrzalik 

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Konstantin von Josefsson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Det bestämdes att justera röstlängden vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen 15 a/Simon samt 15 b/Konstantin 

5. Genomgång av protokoll från KS 343 och KS 344 
Punkten utgick då inga protokoll fanns att tillgå. 

6. Kompletterande val: 
Balder Jonsson valdes till seniorscoutrepresentant.  

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Snabbfötterna: Har i nuläget 12-14 scouter varav sju som börjat och en eller 
två som slutat sedan senaste KS. Många av scouterna är externa. Avdelningen 
har haft ett upptagningsmöte med stingarna och ett första möte med många nya 
och en av förra årets scouter. Till nästa möte kommer avdelningen att möten 
där de ska passa på att vara ute medan det är ljust. Samarbetsövningar och 
träning inför DM i livlina står på planeringen.  
II. Stingarna: Har 24 scouter med potential att växa. Endast tre av dessa är 
från Bredängsskolan och övriga kommer från Slättgårdsskolan. Avdelningen 
har varit tvungen att neka tre yngre syskon. Det har blivit en större uppslutning 
efter externrekrytering från Bredängsskolan än förra året och fler killar än tjejer 
kom via rekryteringen - ganska bra med tanke på att de flesta på avdelningen 
var tjejer. Planen är att försöka ha roliga möten så att de stannar och tar med 
sig kompisar. Dock behöver avdelningen fler ledare då det är svårt att bara vara 
tre.  
III. Waingunga: Har haft två möten där lokalen var i dåligt skick. 
Avlämningsmötet gick bra. Första mötet var garderat för 30 pers men det kom 
bara två nya. Det beror troligtvis på att det inte kommit ut lappar i skolorna. 
Förhoppningsvis blir det anstormning vid nästa möte eller så måste man 
rekrytera igen o snabbt. Ambitionen är att ingen assistent ska behöva förbereda 
möten om de inte uttryckligen begär det, de ska komma ner o ha kul.  

 Datum  

Protokoll 2008-09-07  
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IV. Gnagarna: Representanter saknades vid KS men kårordförande hade 
besökt ett möte och då var det drygt 20 scouter.  
V. Skogsmännen: Upphämtningen gick bra och de har haft en 
rådspatrullsövernattning där diskussioner om hur de äldre scouterna vill ha 
patrullerna fördes. Avdelningen har även haft ett föräldramöte med tio föräldrar 
och ca 25 scouter. Man räknar med att det dessutom kommer till ca 10 nya. De 
har fyra patruller. På mötet fanns bara tre scouter från Rovfåglarna. 
Avdelningen ska hålla kontakt med barnen från Bredäng bland annat genom att 
ringa dem för att hålla kvar dem på avdelningen. Föräldrar efterfrågade 
aktiviteter för aktiva föräldrar, höstdagen och arbetsdag på Pettersberg 
rekommenderades. Innan nästa KS kommet de att ha ett planeringsmöte och 
en hajk som är ganska sen på året.  
VI. Senior: Halva laget har gått upp till rover och avtackningsmötet innebar 
bowling med schysst rabatt. Avdelningen har sju nya och alla har visat sig, på 
senaste mötet var alla där. Mötesdagar kommer vara onsdagar men de har inte 
diskuterat eller bestämt om de ska vara i lokalen i stan eller i Bredäng. De har 
genomfört Halvmaraton i ett mycket blött väder, 15 pers inkl förare med 4 bilar. 
Inga krockar. 
b. Pettersberg: Torpet renoveras och 250 liter myrbo är bortkört från 
isoleringen under taket. 2 m av skorstenen är bortplockad. En ny skorsten är på 
uppgång. Innertak kommer att rivas och göras nytt. Oisolerat tak i vinter- det 
kommer att gå att vara där men lite kallare än tidigare. Fortfarande är det 
eldningsförbud i stora spisen på grund av felkonstruktion av bjälken. Pengarna 
från S: t Georg kommer troligen att räcka.  

Elen i ledarrummet är fixad och båda elementen fungerar.  

Vägen upp till torpet sjunger på sista versen och bron är på gränsen till kollaps. 
Den måste grävas om snarast. Förslag lades om att låta samma person som 
ordnade parkeringen att även ta tag i detta. Trolig kostnad: 10 000kr. Limpan 
yrkar för ett bemyndigande upp till 20 000kr för att ordna detta då de 
budgeterade pengarna för Pettersberg troligtvis inte täcker detta. KS beslutade 
att tillslå yrkandet.  

Problem med spisen i salen det verkar som att den har blivit släckt med vatten 
vilket innebär att en plåt är skadad och behöver åtgärdas.  

Geologerna som vill hyra Petters under våren betalar 15 000kr för uthyrning 
torsdag-söndag men behöver porslin för 80 pers.  

Kåren har fått kastruller som absolut inte får lämnas med diskmedel i- 
maskindiskmedel fräter på aluminiumkastrullerna. Kåren är mycket tacksam för 
denna donation.  
c. Lokaler och material:  
Bredäng: Alla lördagar och söndagar fram till nyår (dagtid) hyrs lokalen ut till en 
muslimsk förening från Bangladesh. Barnen är i minior och juniorålder. De vill 
främst använda salen och stugan. I salen vill de ha en matta som de kommer 
att rulla ihop och ställa undan. Vi får 2000kr i månaden för detta. Mannen som 
hyr bor i huset. Avtalet är skrivet och betalning kommer i veckan för hela året. 
Vi måste därför planera våra besök i lokalen under helgerna och inte springa 
där för mycket. Det är mycket viktigt att städa inför helgerna!  
Kaffebryggare har donerats av Fogel och en ny vattenkokare är köpt.  

Stan: Vandrarhemmet är stängt o avhysningen gick mindre bra, de hade missat 
vilken dag som var den sista och lämnade lite småsaker här och var. De har 
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även lämnat bland annat bord och kaffebryggare som vi kan ta över. Senior 
hämtade sängarna på söndagen för transport till Pettersberg. Handfatet är 
spräckt- vandrarhemmet vill ha en räkning för detta. Den högra toan läcker 
mellan cisternen och rören vilket innebär att vi behöver en ny stol. Tillsvidare 
låter vi dörren vara låst och använder ej den toaletten. Det luktar mögel i 
duschen. Vi måste kontakta värden för kontroll av rören. Lokalen i stan är sliten 
och nedgången vilket innebär att det måste till engagemang från aktiva i stan 
för att hålla den fräsch. Lokalfogden kommer att kontaktas för att diskutera hur 
detta kan genomföras. 

d. Ekonomi: Kassören var inte närvarande men går igenom kommentarer från 
revisorerna. Vi saknar policy för fondhantering. Avd har två sätt att hämta ut 
pengar på, vissa avd har pengar från det gamla systemet som ska användas för 
bestående materiel såsom lyktor o knoprep, ej förbrukningsmateriel såsom 
söljmaterial. Kåren bör implementera en policy för att redovisa kvitton så snabbt 
som möjligt för att underlätta för kassören. KO yrkar för att godkänna de kvitton 
som i klump har lämnats in av Limpan. KS bifaller detta.  

Pengar för transport av sängar skall betalas in på seniorlagets konto. 

8. Rekrytering:  
Lappar är tillverkade och Lars-Olof Sandberg har lämnat dem till skolor i stan. I 
Bredäng har 16 klasser besökts och lappar har delats ut. Brev har skickats till 
3or, 4or samt 5or. Tanken bakom utskicket är att föräldrar ska få information. 
Uppföljning kommer att göras för att undersöka hur informationen når fram till 
barnen i skolorna. Lärare i Bredängs- och Slättgårdsskolan är mycket 
entusiastiska inför våra besök. Skolorna i stan delar inte denna entusiasm. 

TÖG: talang över gränser. Sebastian Viklund är projektledare för att få barn i 
olika stadsdelar att interagera över stadsgränserna. Möten är obligatoriska, sker 
på skoltid och berör olika ämnen såsom scoutning.  Projektet bekostas av 
Hägerstens stadsförvaltning med pengar från bland annat Allmänna 
arvsfonden. Sandra Wrzalik, Simon Ström och Kaj Jonsson är anställda av 
projektet.  

9. Kårens terminsprogram HT08 
Fastslås som det ser ut på gvb.nu. 

10. Medlemsavgifter  
Avgifter tas endast in för denna termin, inga helårsbetalningar får göras då 
förbundet tar över hanteringen av medlemsavgifterna från och med 2009. Detta 
gäller även ledare.  

11. Läger 2008 
a. Msc, Ekonomi & Verksamhet 
b. Tiveden, Ekonomi & Verksamhet 
c. Ssc, Ekonomi & Verksamt 
 
Punken utgick då det inte fanns något att genomgå. 

12. Läger 2009- Hur går vi vidare?  
Lars-Olof Sandberg har rekognoserat Ånhammar och meddelat att det är mer 
gropigt än valigt. Han rekommenderar att vi åker ner ser hur ängarna ser ut. AU 
åtar sig detta. Lars-Olof Sandberg kontaktas för kontakt med familjen von 
Stockenström.  
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Kommer seniorscouterna att avsluta sitt läger på Ånhammar? 

Minor funderar på ett nytt koncept för lägret- ett kort läger liknande en långhelg 
på Mini scout och ytterligare ett likadant på Ånhammar.  

Funderingar kring läger 2009 bör startas snarast.  

13. Planeringshelg VT09- Göra något extra?  
Avdelningarna uppmanas att tänka på detta redan nu. 

14. Nytt system för närvarorapportering. 
Peter informerade om det nya systemet för närvarorapportering. Det finns på 
gvb.nu/medlem och där skall all närvaro rapporteras vilket innebär att inga 
pappersversioner kommer att behövas. Systemet kommer att elektroniskt 
kopplas till övriga bidragssystem.  

15. Övriga ärenden 
a. Simon: På Rehnsgatan finns ett utrymme för märkt för programmaterial 

och patrullscout undrar vad ska finnas där eftersom de börjar få ont om 
utrymme, de kommer att rensa sina skåp men det finns risk att de 
behöver mer utrymme. KS beslutade att det som finns i det utrymmet 
skall vara alla till gagn men disponeras av patrullscout.  

b. Konstantin: Förde upp frågan om roverlagets pengar. Det beslutades 
att om roverlaget vill tävla i roverlagsgrenen i Scouternas natt så står 
kåren för deras tävlingsavgift.  

c. Limpan informerade om att det finns mycket virke på Petters efter 
renoveringen av torpet som bör användas av avdelningarna. Virket 
innehåller dock spik.  

16. KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 
 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Konstantin von Josefsson 

Justeringsperson 

 


