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Kårstyrelsens sammanträde nr 350 
Datum: 2009-03-01 Tid: 18.30 Plats: Bredängslokalen 

Närvarande: Agnieszka Wrzalik, Konstantin von Josefsson, Anna Johansson, Fredrik 
Jonsson, Elisabeth Bergstrand, Daniel Vanderwert-Gebert, Lars-Olov Bergstrand 
(Larsa), Elzbieta Wrzalik, Simon Ström, Sandra Wrzalik samt Balder Jonsson  

 

1. KS öppnande 
Konstantin öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Daniel Vanderwert-Gebert valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen 9a/ Simon och 9b/Elli 

5. Genomgång av protokoll från KS 349 
Inga ändringar gjordes. Protokollet lades till handlingarna. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes.  

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Snabbfötterna: Avdelningen har sju aktiva scouter och nio på pappret. Bengt 
Öqvist har gästspelat på ett möte och man har haft en övernattning i 
Trollsjöstugan med tröjtryckning och mycket lek på programmet. Ett 
föräldramöte med skral uppslutning har genomförts, endast två föräldrar var 
med.   

II. Stingarna: Avdelningen har haft möten med bland annat sjukvård och 
woodcraft (fåglar), man lyssnade och tittade på stamfåglar! En ny scout har 
börjat (förstaåring) och två är tappade under vårterminen vilket innebär att man 
för närvarande är 22 scouter. Framöver kommer vanliga möten att hållas samt 
att seniorscout ska hålla i ett möte. Det kommer att läggas fokus på märken. 

III. Waingunga: Representant ej närvarande, ingen rapport.  

IV. Gnagarna: Har 29 medlemmar varav många är mycket aktiva. 
Terminsprogrammet följs och man har bland annat haft en övernattning på 
Ådalen (Örnsbergs stuga). Under sportlovet hade man inget scoutmöte utan 
fokuserade på ledarvård. Inom den närmaste tiden kommer lägerplanering att 
genomföras.  
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V. Skogsmännen: Man har hunnit med patrullmöten, möte med Älgen på 
Eriksdalsbadet, övernattning och föräldramöte med 1/3 närvarande föräldrar. 
Dessutom har man haft pulkamöte på sportlovet, i lera och snö i 
Vanadislunden. Övernattningen hade låg närvaro, endast 10 scouter var med. 
Inom kort kommer avdelningen att ha anarkimöte, sjömaning, Tv-möte, 
patrullövernattningar och ett Älgenmöte. Avdelningen har som ett långsiktigt 
mål att samarbeta med Hedvig Eleonora. Detta är önskvärt från både scouter 
och ledare från båda sidorna. För närvarande har man runt 30 scouter och en 
relativt hög närvaro.  

VI. Seniorscout: Karaoke, TV-spel, bakning, och riktig hajkbomb var några av 
ingredienserna på övernattningen som hölls på Petters med sju deltagare. Man 
har även haft teambuilding, nutidsorientering diskuterat och planerat sommaren 
– de kommer att segla. I helgen ska avdelningen på en hård och hemlig 
övernattning som har planerats helt och hållet av ledarna. Den ärorika tävlingen 
Lådan kommer slutligen att gå av stapeln under vårterminen - inbjudan 
kommer.  

b. Lokaler och material:  
Bredäng: Brandsläckaren i köket saknar plombering detta kommer att ordnas 
av lokalfogden.  

Svenska Bostäder har meddelat att de inte godkänner uthyrning av lokalen till 
daggruppen vilket innebär att den kommer att upphöra per den sista mars.  

Gällande klottret på ytterdörren så är det okänt om det är felanmält, Konstantin 
kommer att felanmäla.  

Fredrik: Manar till en Operation Bredäng för att samverka om inredning av 
typen ”småsaker som behövs”. Detta initiativ uppmuntras och Snabbfötterna 
kommer att vara sammankallande. Lokalfogden kommer att bli inbjuden och 
man räknar med att ha en tidsplan innan sommaren.  

Larsa: Brandsyn har genomförts från Svenska Bostäder och brandskyddet. 
Enligt muntlig rapport såg lokalen skapligt ut med inga allvarliga avvikelser eller 
felaktigheter. Man anser att brandutrymmningen kunde vara bättre men att den 
funkar, eventuellt ska dessa förbättras. Vi väntar på utlåtande eller protokoll.    

Rehnsgatan: Information via Peter: Städningen i lokalen håller en mycket låg 
standard, det är mycket skit överallt. Uppmaning till alla som vistas i lokalen att 
ta sitt ansvar!  

Skogsmännen har flyttat mycket av sitt material vilket uppskattas.  
Programmaterial bör inte vara inlåst, dörren har blivit uppbruten igen. Fredrik 
hänvisar till att kontakta lokalfogden som permanent kan montera ner beslagen.  

Två tomma brandsläckare har hittats, någon som känner till detta? Är dessa 
tömda på grund av olycka eller instruktion? Brandsläckare är ej 
övningsmateriel. Om ni vet något om detta, kontakta Peter. 

Lodge32 har tackat nej till sommaruthyrning på grund av det ekonomiska läget. 
Peter för diskussion med vandrarhemmet på Fridhemsplan.  

Seniorscout meddelar att de avser prova sig fram med flytt av bord och 
inventarier i stugan för att förbättra inredningen. Var vänlig och visa hänsyn.  



3 

Sida 3 av 4 

Gällande de nya soprutinerna så finns det enligt uppgift inget sopnedkast i 
trapporna. Om någon vet var det finns, vänligen rita en skattkarta. Fler 
sophinkar önskas, lokalfogden kommer att kontaktas.  

c. Pettersberg: Larsa informerade: Seniorscout städade föredömlig efter sin 
övernattning. Mycket bra! För närvarande är det trassel med telefonen, Telia 
hävdar att det funkar men det gör det inte. Distriktets PL-kurs har hyrt stugan 
vilket har resulterat i en bra inkomst.  

Inredningen måste lagas en del och ett mål är att ha väggfasta sängar då de 
nuvarande frekvent går sönder.  

Tömning av sopor sker på onsdag morgon - bra att veta.  

Gällande Petterskursen så bör någon från varje avdelning närvara.  

Var uppmärksamma då ni är ute på Petter, det har körts motorcykel på vår 
tomt, bland annat på loggian, gräsmattan och upp till lägerbålsplatsen.   

d. Ekonomi: Lite ansträngt läge då vi har mer utgifter än intäkter för tillfället. 
Alla avdelningar uppmanas att söka bidrag som tillfaller kåren så snart som 
möjligt.  

Kvitton ska lämnas in omgående och inte samlas på hög.  

Vi vet inte när kåren får pengarna från medlemsavgifterna men för närvarande 
har 44 av 200 medlemmar ej betalat. Påminnelser kommer troligtvis under mars 
månad.  

e. AU informerar: Gällande Valborg så informerar Simon att han, Peter och 
Robin är positiva till Valborg men inte till att ansvara för arrangemanget. Notis 
från förra året: Mycket godis behövs till fiskdamm- det var populärt. För att 
arrangera Valborg kommer det att krävas insatser från hela kåren, speciellt en 
ansvarig. Finns det någon frivillig?  

Rekryteringsaktivitet: Simon och Peter har varit i Fruängsskolan och 
rekryterat. Det gick bra.   

 
8. Läger 2008 

a. Tiveden, Verksamhet 
b. Ssc, Verksamt 
 
Punken utgick då det inte fanns något att genomgå men det uppdras till AU 
att kontakta ansvariga för att inkomma med verksamhetsberättelse.. 

  
9. Övriga ärenden 

a. Simon: Talang över gränser, TÖG, är en form av friluftsdag för 
mellanstadieelever med en intention att integrera olika skolor. Pengarna 
man har fått från Allmänna arvsnämnden är slut och de vill nu söka 
pengar från Kulturförvaltningen i GVBs namn. Simon yrkar på beslut att 
få använda vårat namn i det syftet. KS beslutade enhälligt att bifalla 
yrkan.  

b. Elli: Informerar i egenskap av kårutbildare att:  

 ALU-veckolång: 31 april: är sista anmälningsdag. Om ni vet någon 
som borde gå -prata med dem!  
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 HÄNDER: hantverksläger i slutet av juni på Vässarö som även är 
   öppet för familjemedlemmar. Infaller i mitten av juli. 
   Sista anmälningsdag: 29 mars. 

 FÖTTER: Dansläger med en ny dans varje dag. Man rekommenderas 
  vara minst 18 år. Infaller i juli. Sista anmälningsdag 15 maj.  

c. Inbjudan paddelhajk: Simon delade ut inbjudan till paddelhajk. För 
info, se http://www.gvb.nu/aktuellt/paddelhajkvt09.pdf: !  

.   

10. KS avslutas 
Konstantin avslutade mötet. 
 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Konstantin von Josefsson    Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Daniel Vanderwert-Gebert  

Justeringsperson 

 


