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Kårstyrelsens sammanträde nr 351 
Datum: 2009-04-05 Tid: 18.30 Plats: Bredängslokalen 

Närvarande: Agnieszka Wrzalik, Konstantin von Josefsson, Kjell Lindberg (Limpan), 
Fredrik Jonsson, Elisabeth Bergstrand, Daniel Vanderwert-Gebert, Lars-Olov 
Bergstrand (Larsa), Balder Jonsson samt Simon Ström. 

 

1. KS öppnande 
Konstantin öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Elisabeth Bergstrand valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen 9a/Elisabeth Bergstrand och 
9b/Simon Ström 

5. Genomgång av protokoll från KS 350 
Mindre stavningskorrigeringar gjordes. Protokollet lades till handlingarna. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes.  

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Snabbfötterna: 8 scouter på avdelningen och en gammal ssc kom tillbaka. 
Man har haft utemöten och till nästa KS kommer en övernattning med 
Gnagarna att hållas med Fångarna på fortet tema. Operation Bredäng kommer 
att ske innan nästa KS, 3 maj. En patrull är anmäld till Björnklon.  

II. Stingarna: Ingen rapport. 

III. Waingunga: Man har haft övernattning på Petters med bra verksamhet. För 
tillfället är man drygt 20 scouter. Antalet scouter varierar men håller sig stabilt.     

IV. Gnagarna: Representanten var sjuk. Avdelningen är anmälda med fyra 
patruller och en tävlande avdelningsledare till Björnklon. En ny scout. Till nästa 
KS kommer man att ha en övernattning med Snabbfötterna.  

V. Skogsmännen: Har haft vanlig verksamhet med bland annat ett 
romantiserat möte där varje ledare var ett TV-program. Man har även haft ett 
surrning/livlina möte utomhus- det var kallt!.Patrullövernattningar kommer att 
hållas, dels på Tre-stugan och dels på scouters landställen. Målet för ledarna är 
att åka ut och besöka alla patruller. Antalet scouter är samma som tidigare. 
Avdelningen är anmälda med fyra patruller och en tävlande AL till Älghornet 
med intention att vinna!  

 Datum  

Protokoll 2009-04-28  
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VI. Seniorscout: Tre scouter har slutat- en på grund av bristande tid, övrigas 
anledningar är okända. En ny scout har börjat. Avdelningen har haft 
övernattning i lokalen i stan med bra närvaro och varit på bio, Kenny begins 
visades. Det var ett bra möte. Man har även flyttat om i stugan, det finns numer 
en soffa och en TV. Kontroller och tillbehör till TVn är inlåsta. 
Seniorscoutverksamheten har fått ett lyft efter detta initiativ! Sommaraktiviteten 
är planerad till 28-5 juni/juli och kommer att bestå av segling.  

b. Lokaler och material:  

Bredäng:  
Klottret är anmält men kommer att tas om hand om när det blir varmare då de 
kemiska ämnena inte fungerar i kyla. 

Det finns en läcka i Snabbishörnan från våningen ovanför men vi har blivit 
meddelade att den kommer att sluta läcka snart.  

Ventilationsaggregat ska installeras i Ormvåkens lya detta på grund av att 
radonnivån i huset är för hög. Hyresvärden har beslutat att detta behövs. 

Brandrevision kommer att ske igen inom den närmaste tiden. 

Det finns en krossad glasruta utanför nödutgången – är denna felanmäld?      

Rehnsgatan:  
Tv:n i stugan ska inte stå i vägen, se 7aVI. Soffan ska stå på högkant och låsas 
fast i väggen så att den inte tar plats.   

Golvet i köket och kökstrappan är målet och ser fräschare ut. 

Diskussionerna med Lodge 32 fortsätter. 

Det framkom önskemål om en bokningslista av lokalen, för tillfället finns en 
papperslista. Det uppdras åt Elli att kontakta Björne för att kolla om det går att 
ordna en webbaserad bokningslista.   

Gällande programförrådet: Det ska innehålla materiel som ska vara alla 
tillhanda. Klädutklädningslådan bör förbättras.   

c. Pettersberg:  
Arbetsträff på Pettersberg 17-19 april. Se inbjudan på nätet. Det finns en 
detaljerad lista på saker som SKA göras innan uthyrningen till grottföreningen. 
Det finns dessutom andra saker som ska göras.  

Geolog kommer att komma ut för bergkartering med hjälp av georadar. Detta 
behövs för att borrföretagen ska kunna borra hål med avsikt att hitta ett nytt 
vattenhål till Pettersberg.    

d. Ekonomi:  
Ser bra ut. Glöm inte att söka övernattningsbidrag i tid.  

e. AU informerar:  
Närvarorapportering ska ske på nätet, www.gvb.nu/medlem, enligt ett KS 
beslut. Pliiigis administrerar underlaget på medlemsregistret, kontakta honom 
om nya medlemmar ska läggas upp.   

Valberedningen arbetar för fullt.   

Det finns tv-jack finns i ledarrummet. KS uppdrar åt AU att ta reda på kostnad 
för bredbandsabonnemang i lokalerna.  
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8. Medlemsavgifter 

Det är 15 personer som inte har betalat, några ledare och några scouter. Vi 
låter förbundet hantera detta. KS tycker att Pliigis gör ett ypperligt arbete med 
vårat medlemsregister.  

 
9. Läger 2008 

a. Tiveden, Verksamhet 
 KS godkände berättelsen. Se bilaga 1. 
b. Ssc, Verksamt 
 KS godkände berättelsen. Se bilaga 2. 
 
Denna punkt utgår i fortsättningen! 

 
10. Läger 2009  

Nästa lägermöte kommer att hållas snart, Peter kommer att sammankalla till 
detta. Peter ska ha alla anmälningar, det finns en hemsida där lägret 
kontinuerligt kommer att uppdateras, http://gvb.nu/lager09/inbet/. Lägermaterial 
ansvarig måste utses, materialet är lite i slitet.  

 
11. Övriga ärenden 

a. Simon Ström: Söker bidrag för Blå Hajk, Friskyttarna, 25 % av 
deltagaravgiften det vill säga 750 kr. KS beslutade enhälligt att bifalla 
ansökan.   

b. Elisabeth Bergstrand: strök sitt ärende.   

12. KS avslutas 
Konstantin avslutade mötet. 
 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Konstantin von Josefsson    Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Elisabeth Bergstrand  

Justeringsperson 
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Bilaga 1 

•Tiveden 2008 - 

Verksamhetsberättelse 
Under sommaren 2008 så bedrev kåren ett läger för junior- och patrull-scout där 
avdelningarna Rovfåglarna, Skogsmännen, Gnagarna & Snabbfötterna var 
närvarande.  

Lägret kallades för ”Tiveden 08” och hölls på Ösjönäs ängarna vid Tivedens-
nationalpark den 28 juli – 8 augusti. 

Lägret hade totalt som mest 58 deltagare 18 juniorscouter, 20 patrullscouter, 19 ledare 
samt två i köket (en p-scout ledare kom under v. två). Lägret var uppdelat i två 
grenläger ett för patrullscout och ett för juniorscout. J-scouts läger varade mellan 28 juli 
-3 augusti men för patrullscouts del så håll man på i fem dagar till.  

Lägret startade alltså gemensamt på tåg ner till Laxå för byte till buss in i urskogen till 
lägerplatsen. Denna färd gick utan några problem. Under den första veckan så syntes 
det inte mycket moln och en ganska tung soldrucken känsla gled över lägerområdet. 
Det var mycket bad som gällde under denna vecka. Under denna gemensam tid så 
ordnades två lägerbål och en olympiad gemensamt. När vi var som flest där så var 
även Skövdes Scoutkår där en SMU kår som vi inte hade så mycket med att göra mer 
än att dom gick igenom vårt område två gånger. De sista fem dagarna när juniorscout 
hade lämnat lägret så ändrades vädret ganska drastiskt och det blev det värsta 
regnvädret sedan 1984. Den tidigare dosighet som då hade uppkom av sol utbyttes 
snart till en av regn. De patruller som inte hade grävt vallgravar runt sina tält fick ta 
fram spadar och börja gräva. 

Lägret avslutades för juniorscout innan regn med en försenad buss och en snäll tåg 
konduktör som lät dem åka hem med ett tåg som vi inte hade beställt biljetter för.   

Ösjönäs lägerängar är verkligen bra ängar, nu fick vi testa dem till dess spets med sol 
och regn. Och dom klarade båda extremerna utan större problem. Det man kan klaga 
på är att: var man än sätter sin spade så kommer man inte mer än 1m ner pga grund 
bärgrund. Men i övrigt så kan man få skugga till många patruller och vatten rinner 
undan eller samlas i våtmarker mellan lägerängarna. Den här gången så fanns det inte 
vatten ut till de ängar vi var på, ägaren är tveksam om de kommer att ordna så att det 
kommer ut vatten dit. Men jämföra det med andra ställen så är det fortfarande lyxigt 
med vatten 200m bort.  

Transporter sköttes med två bilar med släp fram och tillbaka från Pettersberg. Eftersom 
att det regnade i slutet av lägret så fick vi hänga upp tälten för torkning i 
bredängslokalen. 

Under lägret så handlades den mesta maten på stort varuhus. Elin stod för den större 
delen av matsedel. Annars så har vi Bengt Fogelberg & Cilgia Könz att tacka för in 
handling och utdelning av mat ett jobb dom skötte mycket bra. Maten höll en hög klass 
under lägret både under vått och torrt.  

 

Läger Chef Robin Engström  
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Bilaga 2 

•Absolut Gustaf Cykelhajk 2008 - 

verksamhetsberättelse 
13 till 22 juni, 2008 genomförde seniorlaget Absolut Gustaf sin sedan länge planerad 
cykelhajk. Totalt deltog 14 medlemmar. 

Cykelhajken startade i Visby med att vi började cykla norrut längst Gotlands västra kust 
till Fårö, vilket tog runt 4 dagar. När vi väl kom till Fårö bestämdes att vi skulle vila upp 
på Sudersands camping längst upp på Fårö, där vi tillbringade två dagar. 

Efter det var det dags att lämna Fårö och vi började cykla söderut längst med Gotlands 
östra kust. Vi övernattade i Slite och tog av mot Visby för att övernatta i Dalhem. När vi 
kom fram till Visby firade vi midsommarafton med en festmiddag. Sista dagen 
utforskades Visby och vi tog båten hem kl 06.00 dagen efter. 

Alla deltagarna var enligt egen uppgift nöjda med resan och ångrade inte en sekund att 
de deltog. Förutom att vi fick se hel del natur runt omkring, stärkte denna resa lagets 
samarbetsförmåga. 

 

Konstantin Josefsson Avdelningsledare 

 


