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Kårstyrelsens sammanträde nr 352 
Datum: 2009-05-03 Tid: 18.30 Plats: Bredängslokalen 

Närvarande: 

Peter Gustafsson, Daniel Torén, Anna Johansson, Fredrik Jonsson, Konstantin von 
Josefsson, Lars-Olov Bergstrand (Larsa), Daniel Vanderwert-Gebert, Elisabeth 
Bergstrand, Elzbieta Wrzalik, Kjell Lindberg (Limpan) 

 

1. KS öppnande 
Peter öppnar mötet. I och med att kårsekreteraren ej är närvarande väljs Anna 
till mötets sekreterare. 
 

2. Val av justeringsperson 
Konstantin väljs till justeringsperson 
 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Erik Levander anmäler två övriga punkter. Föredragningslistan fastställs 
därefter. 
 

5. Genomgång av protokoll från KS 351 
Protokollet gicks igenom. 
 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val. 
 

7. Rapporter 
a. Avdelningsrapporter 

 
Waingunga 

Ingen skriftlig avdelningsrapport har inkommit. Har gjort bestickspåsar. 
Har haft kul verksamhet. Kommer att delta i Myrstigen och ha 
övernattning. 
 
Stingarna 

Antal medlemmar just nu:  24  
Antal som börjat sen senaste KS: 0 
Antal som slutat sen senaste KS: 0 
Hänt sen senaste KS: Vi har varit ute mycket. Mycket livlina, lite 
allemansrätt, test av regnkläder och lekar. 2st nya har varit och testat, 

 Datum  

Protokoll 2009-06-02  
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har vi tur blir de kanske medlemmar. 
Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha övernattning 
tillsammans med Waingunga och Trosa scoutkår. Vi deltar i Mystigen 
och kommer att på avdelningen fortsätta ha möten ute. Bla ska vi träna 
lite. Jobba med basmärken. 
 
Snabbfötterna 

Antal medlemmar just nu: 8 
Antal som börjat sen senaste KS: 0 
Antal som slutat sen senaste KS: 0 
Hänt sen senaste KS: Övernattning med Gnagarna. Gick bra, 
spännande org. Mestadels utemöten pga vent-bygge och fint väder. 
Förberedelser inför björnklon. 
Kommer hända fram till nästa KS: Björnklon, sammanfattning av 
terminen och lägerförberedelser 
Övrigt: Bredängs-fix-dagen bir uppskjuten till efter vent-bygget är färdigt. 
 
Gnagarna 

Ingen skriftlig avdelningsrapport har inkommit. Har haft övernattning. 
Bra närvaro. Ställer upp med fyra patruller på Björnkon. Fram till dess 
blir det endast träning, efter Björnklon firas det bra resultatet. Dessutom 
kommer det att bli en stadspatrulltävlan. Kommer att ha lägermöte med 
grenen till veckan. Cirka tjugo scouter är anmälda till lägret. 
 
Skogsmännen 

Ingen skriftlig avdelningsrapport har inkommit. Två nya scouter som 
kommer från St Maria. Har haft träningsövernattning under 
valborgshelgen. Dessutom träning under mötena. Två 
patrullövernattningar har genomförts. Pengar tillhörandes avdelningen 
har stulits ur ett låst skåp i ledarrummet. Framöver är det träning som 
gäller och därefter är det till att fira. Framöver är det också paddelhajk 
och Vandrarnas hajk.  
 
Absolut Gustaf 

Ingen skriftlig avdelningsrapport har inkommit. Har haft ett föräldramöte 
den 1 april. Planerar mycket inför seglingshajken i sommar. Har haft 
Lådan med sex tävlande enheter. Inför Marathon är Einar ansvarig och 
det ser ut som om många seniorscouter kommer att vara med. 
 

b. Lokaler och material 
På Rehnsgatan luktar det sopor i Stugan ibland. Dessutom upplevs 
även luften i salen som unken ibland. Det ser tyvärr inte ut att bli någon 
uthyrning av lokalen i sommar. 
Erik Levander avhandlar sin första Övrigt-punkt. Erik föreslår att alla 
avdelningar ska ha en egen anslagstavla och att kåren har en egen. KS 
beslutar att alla avdelningar har sin egen tavla. Den dörr som delvis stått 
nedanför entrén ska inte stå där. AU kontrollerar med hyresvärden om 
den kan slängas och i så fall ska det göras. 
Erik Levander avhandlar sin andra Övrigt-punkt. Erik anser att den TV 
som står i Stugan inte bidrar något till andra avdelningar än till 
seniorscout. Daniel anser att TV:en inte är så mysig. Konstantin 
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poängterar att soffan och TV:en har bidragit positivt till 
seniorscoutverksamheten genom att scouterna stannar kvar längre i 
lokalen. Det beslutas att fortsätta diskussionen under sommaren. 
I Bredäng håller hyresvärden på att byta ventilation och det är oklart när 
det kan vara klart. I Stugan står en mängd kopiatorer och skrivare. När 
ventilationsombyggnaden är färdig ska det snyggas till i Stugan. 
 

c. Ekonomi. 
Kassören meddelar att likviditeten ser bra ut. Limpan väcker frågan om 
kommande verksamhetsår och ekonomin. Han menar att kåren har för 
få medlemmar och för höga hyror för att ekonomin ska gå ihop och vill 
att förbund och distrikt ska agera så att kommunens hyresbidrag höjs. 
Peter tar upp detta med distriktsstyrelsen. 
Kassören meddelar att alla kvitton ska lämnas in till kassören senast 
den 17 maj. Använd redovisningsmallen som finns på gvb.nu. 
 

d. AU informerar 
Limpan och Pliiiggis har varit på Anders von Stockenströms begravning. 
Det var väldigt uppskattat från släkten von Stockenström att kåren var 
representerad. 
 

e. Pettersberg 
En mycket lyckad arbetshelg som var både effektiv och välbesökt har 
genomförts. Den nya komposten kommer snart vara fullt fungerande. 
Uthyrningsfrekvensen för verksamhetsåret ser bra ut. 
 

8. Nytt borrhål Pettersberg 
Limpan redogjorde för behovet av ett nytt borrhåll på Pettersberg och för de 
offerter han fått från olika brunnsborrningsfirmor. KS beslutar att Limpan får 
mandat att anlita en brunnsborrningsfirma efter det att han försett KS med en 
kalkyl för arbetet. 
 

9. Närvarorapportering 
Det finns fortfarande avdelningar som inte har fyllt i sin närvarorapportering på 
nätet. Det är väldigt viktigt att detta görs senast när terminen är slut. 
 

10. Medlemsavgifter 
Direktfakturering av medlemsavgifter från förbundet har på det stora hela gått 
bra. För närvarande är det åtta stycken medlemmar som inte har betalat, 
mestadels ledare. 
Peter går igenom förslaget om supporterdiplom och uppvaktning av ständiga 
medlemmar. Se bilaga. KS beslutar att anta de båda förslagen med följande 
medskick: 
-I texten ska vi trycka på att vi har ont om pengar, ny hög hyra på Rehnsgatan 
och att vi varje termin måste betala till SSD och SSF.  
-Föreslå 250 kr (inte 200 kr) i alternativ c och d. Ligger närmare de 266 kr  
som det kostar oss.  
-Sätt a, b, c och d-punkterna i positiv ordning, dvs den ordning som vi vill  
att de ska välja. 
 

11. Läger 2009 
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a. Lägerbudget 
Peter presenterar en ny budget. KS godkänner denna budget. 

b. Lägerchefer 
KS utser följande lägerchefer inför sommaren 2009 
Miniorscout på Vässarö: Peter Gustafsson 
Lägerchef Ånhammar: Peter Gustafsson 
Grenlägerchef Miniorscout Ånhammar: Kjell Lindberg 
Grenlägerchef Juniorscout Ånhammar: Daneil Torén 
Grenlägerchef Patrullscout Ånhammar: Simon Ström 
Grenlägerchef Seniorscout Ånhammar: Daniel Vanderwert-Gebert 

c. Status Läger 2009 
Anmälningsläget ser bra ut och planeringen fortgår.  
 

12. Valberedningen 
Valberedningen rapporterar att arbetet går bra, det mesta är klart. 
Valberedningen jobbar vidare. 
 

13. Kåravslutningen 
AU tar fram en stomme som sträcker sig från cirka nio på morgonen fram till 
halv fyra på eftermiddagen. Önskemål framkom om att inte ha något Golden 
Tray och att KS ska gå av stapeln direkt efteråt. 
 

14. Verksamhet 09/10, Budget 09/10 och Kartan 
Punkten behandlas inte. 
 

15. Övriga ärenden 
De två punkter som Erik anmält är redan behandlade. Larsa meddelar att det 
inte blir någon arbetshelg på Pettersberg i juni. 
 

16. KS avslutande 
Peter avslutar mötet. 

 
 
__________________________   __________________________ 
Peter Gustafsson     Anna Johansson 
Ordförande     Sekreterare 
 
 
 
__________________________ 
Konstantin von Josefsson 
Justerare 
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Inledning 

Här kommer två förslag om hur vi kan dra in mer pengar till kåren. Några anledningar 
till att förslaget kommer: 

• Det har genom direktfaktureringen både för kåren och för alla medlemmar blivit 
extra tydligt hur stor del av medlemsavgiften som går till förbund och distrikt.  

• Kåren är alldeles för dålig på att ”tigga” pengar och folk har hört av sig om det 
och undrat hur de kan stödja kåren. Vi behöver en färdig modell som kan 
användas, både för enstaka tillfällen och för regelbunden sponsring. 

• Vi har ett antal ständiga medlemmar som inte varit aktiva i kåren på decennier. 
De betalar inget men vi betalar för dem till förbund och distrikt. Vi får inga bidrag 
för dem. Om vi bara frågar dem så skulle många nog gå med på att stödja oss 
på olika sätt. 

• Läs mer i maildialogen (läs nerifrån och upp!) som iii har haft med Tom 
Sagerberg.  Den säger en hel del. Läs sedan de två förslagen. 

Maildialogen 
 ---------- Original Message ----------- 
 From: "Pliiiggis" <pliiiggis@telia.com 
 To: "'Peter Gustafsson'" <peter@gvb.nu 
 Sent: Mon, 24 Nov 2008 21:08:47 +0100 
 Subject: SV: VB: Ständig medlem i GVB 
 
 Naturligtvis får du skicka ut det, men kanske också bör åtföljas med en lista på de ständiga medlemmarna. Jag och 
Lillen är nog f.ö. f.n.  de medlemmar som har bäst kännedom om dem , så det är nog vädefullt  om någon av oss är med 
på KS:et som skall besluta om det! 
 Vad vi kan göra direkt däremot är att jag tar emot Toms erbjudande  att vara "vilande ständig medlem", dvs han står 
kvar som ständig  gentemot SSF, men vi skickar honom ett inbetalningskort varje år som  de "stödjande medlemmarna" 
får och hans frivilliga avgift blir 260  kr (per år). 
 iii 
 
 -----Ursprungligt meddelande----- 
 Från: Peter Gustafsson [mailto:peter@gvb.nu] 
 Skickat: den 24 november 2008 19:59 
 Till: Pliiiggis 
 Ämne: Re: VB: Ständig medlem i GVB 
 
 Hej 
 Nåt emot att jag mailar ut till KS så kan de fundera fram till KS? 
 
 .... Peter 
 peter@gvb.nu 
 010-7148288 
 0761-498288 
 
 ---------- Original Message ----------- 
 From: "Pliiiggis" <pliiiggis@telia.com 
 To: "'Peter Gustafsson'" <peter@gvb.nu 
 Cc: <lillen@gvb.nu 
 Sent: Mon, 24 Nov 2008 15:06:52 +0100 
 Subject: VB: Ständig medlem i GVB 
 
  iii 
  
    _____ 
  
  Från: Tom Sagerberg [mailto:tom@sagerberg.com] 
  Skickat: den 24 november 2008 11:25 
  Till: 'Pliiiggis' 
  Ämne: SV: Ständig medlem i GVB 
  
  Tja, nog tycker jag att jag kan betala. Att avsäga sig sitt ständiga  medlemskap känns ju lite trist förståss. Kan man få 
vara "vilande  ständig medlem"? När man kommer upp ytterligare i åren så kanske man   inte längre har råd och då vore 
det tråkigt att helt mista kontakten.   Fast annars så tycker jag att KS kan ta ett principiellt resonemang om   alla 
ständiga medlemmar. 23 stycken är det ju vilket innebär att kåren   betalar c:a 260 kr per person till förbund och distrikt, 
totalt för 23   medlemmar nästan 6 000 kronor. Av dessa är några stycken - bl a du   själv – fortfarande   aktiva i kåren. 
Dessa fortfarande aktiva tycker jag gott kan slippa   betala men till övriga tycker jag att man med hänvisning till kårens   
ekonomi ska erbjuda någon form av parallellt stödmedlemskap, som gör   att kåren i alla fall inte längre förlorar på 
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dessa medlemmar.  Sådana som jag skulle frivilligt kunna betala en avgift till kåren på   t ex 260 kr per år - alternativt 
själva betala fakturorna från  förbundet, som ju också landar på cirkus 260 pix per år. 
   Hälsningar 
   Tom 
     _____ 
  
  Från: Pliiiggis [mailto:pliiiggis@telia.com] 
  Skickat: den 10 november 2008 14:09 
  Till: 'Tom Sagerberg' 
  Ämne: SV: Ständig medlem i GVB 
  
  Betyder detta brev verkligen att du avsäger dig ditt ständiga och vill  bli vanlig betalande medlem (200 kr per termin) 
fr.o.m. våren 2009?  Det är ett dåligt beslut för din ekonomi, men bra för kårens! 
   MSH 
   iii 
     _____ 
  
  Från: Tom Sagerberg [mailto:tom@sagerberg.com] 
  Skickat: den 10 november 2008 10:28 
  Till: 'Pliiiggis' 
  Ämne: SV: Ständig medlem i GVB 
  
  Hej å kul att höra av dig! 
   Om jag får en faktura så tänker jag betala den i alla fall. Har under  senare år börjat tycka att jag åker snålskjuts på 
kåren med mitt  ständiga medlemskap. Jag gör ju sedan många år tillbaka inte ett  handtag för kårens räkning. Och jag 
har ju redan fått så där 30 års  avgiftsbefrielse utan att göra något. Kan räcka tycker jag. 
  Hälsningar 
   Tom 
     _____ 
   Från: Pliiiggis [mailto:pliiiggis@telia.com] 
  Skickat: den 7 november 2008 09:41 
  Till: 'Pliiiggis'; hultis@gvb.nu 
  Ämne: Ständig medlem i GVB 
  
  Till kårens hedersledamöter och ständiga medlemmar! 
  
  Det är inte ofta just ni får brev från kåren, men nu lägger Svenska   Scoutförbundet om sitt sätt att ta in 
medlemsavgifter, så därför får  ni detta brev.  Din gamla scoutkår mår riktigt bra. Vi har lyckats behålla ett ganska  
hyfsat medlemsantal, idag har vi 213 scouter, största avdelningen är  Skogsmännen med 28 scouter och de vann 
höstens Silveruggla. Många av  våra grannkårer har stora problem och SSF:s medlemsantal håller på att  halveras sen 
storhetstiden på 60-talet.  Du kan läsa mer om GVB på vår hemsida:  http://www.gvb.nu, som tyvärr legat nere någon tid 
under hösten, men  nu funkar den igen. Du är mycket välkommen på t.ex. Julavslutningen  eller varför inte delta i 
distriktets Julotta i Riddarholmskyrkan.  Kåren har 2 hedersledamöter (de som äger vår älsklingslägerplats  Ånhammar), 
23 ständiga medlemmar varav 3 är med i andra kårer och som  vi inte betalar något för och 20 som bara är med i GVB 
och som vi  betalar distrikts- och förbundsavgift för, fr.o.m. 2009 är den  184+75=259 kr per år.  Svenska 
Scoutförbundet kommer att direktfakturera medlemmarna fr.o.m.  våren 2009, vilket betyder att alla medlemmarna får 
hem ett  inbetalningskort två gånger per år. Ni skall naturligtvis inte få  något - eftersom vi betalar er avgift. Nu är det så 
att förbundet  prövat den här modellen på vissa kårer under hösten och det har inte  fungerat så bra. Om någon av er 
får en faktura från SSF under våren  2009 skall ni naturligtvis inte betala den utan omgående kontakta mig. 
   Med Scouthälsning 
   Lars-Olof "Pliiiggis" Sandberg 
  
  Medlemsregistrerare, medlem sedan 1948 och ständig medlem 
   telb 08-89 64 39, mobil 0706-89 64 39, epost 
  <mailto:pliiiggis@telia.com pliiiggis@telia.com 
  
  Melongatan 19 1 tr, 165 63 Hässelby 
  
  PS 
  
  1.      Om du av någon anledning inte vill vara kvar längre i förbundet 
  kontakta mig, se ovan, då får du inte längre DEMED och SCOUTmag. 
  
  2.      Kolla också din e-postadress ovan - kolla att den är rätt. 
  Om det är tomt så saknar jag din e-postadress. Maila mig gärna en 
  fungerande adress, så sparar vi pengar åt scoutkåren! 
  
  DS 
  
------- End of Original Message ------- 
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De 2 förslagen  

Förslag 1 
Kåren ska arbeta mer aktivt med det som vi idag kallar för stödmedlemmar.  Tanken är 
att främst rikta sig till föräldrar, företag vi har kontakt med och andra människor i vår 
omgivning. Även inaktiva ledare kan tänkas vilja köpa det. Varje stödmedlem får ett 
supporterdiplom. Diplomet är daterat med året som avses. Varje nytt år kan vi skicka 
en förfrågan om man vill fortsätta vara supporter och betalar man får man ett nytt 
diplom, med nytt datum och ny rolig bild.  
Tre nivåer:  
Guld 1000 kr, inramat diplom, särskild reklamplats på gvb.nu  
Silver 500 kr, ej inramat diplom, särskild reklamplats på gvb.nu  
Brons 200 kr, ej inramat diplom  
 
Alla omnämns med namn på särskild supportersida på gvb.nu  
 
En supporter är inte medlem i kåren, har inte rösträtt på KST. Den bifogade filen är 
enbart ett exempel, Björne H är ombedd att komma med ett professionellt förslag.  
 
Supporterdiplomen erbjuds till föräldrar tidigast vid starten av HT2009. Denna vår är 
det mycket annat som ska betalas (övernattningar, läger mm). Dock kan man prova till 
andra (tex företag) som vi har kontakt med.  
Förslag 2 
Ständiga medlemmar (kanske inte de aktiva, tex iii och Limpan) ska kontaktas med ett 
trevligt och förklarande brev (som tex iii skriver) och erbjudas något av nedanstående 
alternativ.  

a) Inte göra något alls, dvs fortsätta vara medlem i kåren och få kår-, distrikts- och 
förbundsavgift betalda av kåren.  

b) Avregistreras från förbund och distrikt, få ett årligt bronsdiplom (men ordet 
bronssupporter kan ändras till ordet supporter) och kvarstå som röstberättigade 
medlemmar i GVB. Medlemmen betalar inget och GVB slipper betala till 
förbund och distrikt.  

c) Samma som alternativ b men med skillnaden att medlemmen också betalar in 
200 kr per år. Medlemmen kan vilket år som helst sluta betala (tex om 
pengarna tryter) och kvarstår då som en medlem enligt alternativ b.  

d) Samma som alternativ a men med skillnaden att medlemmen betalar in 200 kr 
per år och får ett diplom.  Medlemmen kan vilket år som helst sluta betala (tex 
om pengarna tryter) och kvarstår då som en medlem enligt alternativ a. 
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