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Kårstyrelsens sammanträde nr 361 
Datum: 2010-05-02 Tid: 19.00 Plats: Rehnsgatan 

Närvarande: Peter Gustafsson, Elin Robertsson, Agnieszka Wrzalik, Lars-Olov 
Bergstrand (Larsa), Kjell Lindberg (Limpan), Robin Engström, Daniel Torén, Simon 
Ström, Daniel Vanderwert-Gebert, Carl Hamberg samt Natalie Riggott.   

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
 Elin Robertsson valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen 12a/ Peter Gustafsson,  
12 b/ Simon Ström samt 12/c Simon Ström. 

5. Genomgång av protokoll från KS 360 
Punkt 11 utvecklades så att beslutet skrevs i klartext och vissa stavfel 
ändrades. Fråga uppkom angående beslut i ärendet gällande Pettersbergs 
varmvattenberedare (punkt 7c). Till nästa KS kommer det att finnas ett skriftligt 
beslutsunderlag och då tas ett formellt beslut. I övrigt lades protokollet till 
handlingarna. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes.   

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: Avdelningen har verksamhet enligt terminsprogrammet och deltog 
förra helgen på Scouternas Dag. Det var tyvärr, av okänt anledning, väldigt 
dålig närvaro på scouterna. Ledarna misstänker att bortfallet kan bero på 
oengagerade föräldrar. Mötet därefter var nästan alla scouter närvarande. 
Sedan sista KS har en ny scout börjat genom kompisrekrytering. Till nästa KS 
kommer avdelningen att åka på övernattning med Waingunga och 
förhoppningsvis ha en broaktivitet med Snabbfötterna. 

II. Waingunga: Deltog på Scouternas Dag och placerade sig på en fjärde plats 
på avdelningstävlan. Dock var man generellt missnöjd med den låga 
scoutanknytningen på tävlingen (Myrstigen) och väldigt missnöjd med en av 
kontrollerna. Man hade bra närvaro, med fyra patruller om fem scouter, troligtvis 
på grund av Limpans kontakt med föräldrarna. I övrigt har man bra närvaro i 
allmänhet, både bland scouter och ledare/assistenter. Till nästa gång kommer 
man att ha en övernattning med Stingarna.  

 Datum  

Protokoll 2010-05-09  
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III. Snabbfötterna: Var med på Scouternas Dag men med väldigt få (läs: fem) 
scouter. Det verkar som om föräldrarna inte läser terminsprogrammet trots 
utskick. Annars har man haft möten som vanligt och nästa vecka har man 
övernattning på Pettersberg med Gnagarna.   

IV. Gnagarna: Avdelningen tävlade på Scouternas Dag med strålande resultat, 
avdelningen placerade sig på pallplats (silver). AL kom på femte plats  och 
patrullerna hamnade väldigt jämt runt 20:de plats. Man har haft bra närvaro och 
en ny scout har börjat. Scouten verkar vara väldigt entusiastisk och scoutens 
pappa är gammal GVB:are. Till nästa KS kommer man att ha en övernattning 
med Snabbfötterna, temat är Super Mario, och ett bromöte med Waingunga. 
Verksamheten fungerar, varken bättre eller sämre sedan tidigare, och närvaron 
på scouterna är stabil. De tjeckiska scouterna som hälsade på Absolut Gustaf 
höll i ett programpass, en lek, för Gnagarna. Trots språkbarriärer verkade alla 
förstå och trivas under det passet.  

V. Skogsmännen: Antal medlemmar just nu: 36 Antal som slutat sen senaste 
KS: 1. Sedan sista KS har Skogsmännen haft fullt upp så som det brukar vara 
när vårterminen närmar sig sitt slut. Först var man ute på en 
träningsövernattning på Pettersberg. Det hela var rätt mediokert, men med 
tanke på omständigheterna gick det ändå ganska bra. Scouterna som var ute 
hade roligt och fick lära sig en hel del om t.ex. eldning. Deltagandet var lågt (15 
scouter) trots att vi visade en reklamfilm 
(http://www.youtube.com/watch?v=0uZgY1w1EoM), inför övernattingen. Man 
tror att påsken och påsklovet var lite i vägen. Tredje-åringarna som var med fick 
genomföra "1-klass provet" vilket de klarade galant. Tillsammans med 
Stigfinnarna från Adolf Fredriks scoutkår hade avdelningen ett träningsmöte ute 
i kylan innan Scouternas dag. Två dagar senare var man i Hagaparken och 
tävlande på Älghornet, Scouternas Dag. Scouterna hade en mer normal 
närvaro under tävlingen med 24 scouter fördelade över fem patruller samt en 
tävlande AL, Simon Ström. Trots att det var lite sura minner över att det inte var 
någon eldning så gick det okej under tävlingen och Skogsmännen lyckades 
kamma hem första platsen på tävlingen samt det omtalade Älghornet. 
Patrullerna placerade sig rätt stabilt i det övre skiktet, vilket kan ses som ett 
slags betyg på avdelningens standard och ledarnas arbete. Nu i helgen så har 
Skogsmännen haft sin tredje patrullövernattning, denna gång var Hjorten ute i  
Tre-stugan. Till nästa KS, om ni har missat det, så är det CYKELHAJK den 13-
16 maj! Inte bara för Skogsmännen utan övriga kårens seniorer, ledare och 
scoutföräldrar är välkomna också. Avdelningen kommer vara med på 
kåravslutningen. Efter terminen är slut kommer Vandrarnas Hajk att gå av 
stapeln. Sen så är det ju även läger i sommar (2-13 augusti).  

Övrigt: Städningen på Rehnsgatan får i fortsättningen inte vara beroende av att 
Skogsmännen ska städa hela lokalen varje vecka! Skogsmännen har haft 
utemöten två veckor i rad och efter det såg lokalen inte alls bra ut, speciellt inte 
när kåren hyr ut den till externa gäster.  

Hjortens patrulledare var upprörd över att Absolut Gustaf hade tagit madrassen 
ifrån deras lya utan att ens fråga. Det är inte okej! 

VI. Seniorscout:  

Absolut Gustaf: Man har haft besök av scouter från Tjeckien och inför detta 
planerat en del. De tjeckiska scouterna var här under Scouternas Dag varpå 
Absolut Gustaf självklart tog med dem dit. Man provade på kontrollerna utom 
tävlan och de verkade uppskatta det. Hela besöket var riktigt trevligt trots den 
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stora språkbarriären då endast en tjeckisk scout talade engelska. Scouterna 
bodde i stugan medan de var här och Absolut Gustaf sov över med dem en 
natt. Laget kommer att träffa dem igen under sin tågluff i sommar. Gällande 
kommande aktiviteter så diskuterar man maraton, tågluffen samt Lådan (går av 
stapeln 21-23 maj). Laget har fortfarande 10 scouter, det är ingen som har 
slutat.  

Mushjorten: Har möten som vanligt och har haft en övernattningshajk i skogen, 
troligtvis i Tyresö. Närvaron är bra, nästan alla var med på hajken. Laget har 
dessutom hjälpt till på Scouternas Dag genom att ställa upp som kontrollanter 
åt Snabbfötterna samt Gnagarna.  

b. Lokaler och material:  

Bredäng:  
Inget speciellt att rapportera.         

Rehnsgatan:  

Skogsmännen har inte haft möte inomhus på två veckor och tycker att lokalens 
städning har förfallit under denna tid. Det har bland annat hittats stolar i 
utrymmet mellan stugan och hallen. Uppmaning till alla som har verksamhet på 
Rehnsgatan, tänk på att städa! 

Lokalen var uthyrd under tre timmar förra torsdagen (22 april) till INCA. Tack 
Skogsmännen för att ni ställde upp och hade utemöte.  

Limpan har införskaffat ljuddämpande och ljudisolerande (glasfiberskivor) 
material men det krävs lite jobb att få upp det. Bland annat måste skivorna 
dammsugas ordentligt då det troligtvis finns 25 års damm på dem. För att få 
upp skivorna i taket behöver man troligtvis bygga ett bärregelverk men tyvärr är 
taket i salen inte gjort för ett sådant bygge då den bärande delen av taken finns 
först 10 cm in i taket. De yttersta fyra cm av taket är definitivt ej bärande. Att 
montera upp detta kan vara en fredag till söndags aktivitet med olika lag som 
fokuserar på olika områden, tex dammsugning, upprättning, städning allmän 
support. När passar det kårens medlemmar att delta? 

c. Pettersberg:  
Pettersberg har varit uthyrt till en hundklubb som var mycket nöjda med stugan 
och som stugfogden bedömde städade bra. Skogsmännen har också hyrt 
stugan och förgick med gott exempel när de lämnade kvar en ledare som gick 
igenom all städning och bockade av på checklistan.  

Den planerade arbetsträffen blev inställd på grund av för få deltagare. Fredrik 
Jonsson har dock varit ute hela helgen (1-2 maj) och dragit om elen ner till 
källaren för varmvattenberedaren. Larsa och Limpan var ute den 2 maj och 
arbetade på stugan samt torpet.  

På torpet är spiskåpan sänkt. Det finns mycket jobb kvar att göra invändigt på 
torpet och det är inte speciellt kostsamt men det tar tid. Det finns inte direkt 
möjlighet att söka medel från St Görans kommittén då då det ligger i en väldigt 
låg prioritet hos dem.  

Man har tagit ner några träd som hotade vilket innebär att det finns björkved 
man kan elda.  

Hur ska underhållet på Petters kunna göras om det inte finns några ledare som 
ställer upp? Hur ska man kunna lösa det här? Diskussion fördes men frågan 
kunde inte lösas. Ett alternativ är att införa Pettersuppgifter för varje avdelning 
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som åker ut till stugan, denna metod användes förut. Dessa kan då 
inkorporeras i avdelningens program. Kontakta gårdsfogden för en lista på 
saker som ska göras. Exempel på saker som alltid kan göras: ta upp alla pinnar 
och stenar från gräsmattorna, klipp ner allt sly i dikena. Inför HT vill man ha en 
arbetsträff. Au kanske kan hjälpa till med sammankallning?  

d. Ekonomi:  
Genomgång av balansrapport och resultatrapport. Konstigheterna från förra KS 
är rättade, det handlade om felbokningar.  

Medlemsavgifterna har inte till fullo erhållits av förbundet. Det är inte många 
avdelningar som har tagit ut sina avdelningsbidrag.  

Det uppstod frågor angående klädkontot och Peter undersöker detta 
tillsammans med kassören.  

Elen på Pettersberg är dyr, i år tyvärr på grund av kall vinter och dyrt elpris. 
Daniel undrar om man kan kolla närmare på elen och vem som kan göra det? 
Han kontaktar Konsumenternas Elrådgivningsbyrå och kassören.  

Bokföringsåret stängs den sista maj. Alla kvitton och liknande måste vara 
kassören tillhanda innan dess.  

Kårens försäkringar måste gås igenom, Limpan och Peter undersöker detta.  
Ekonomin ser ljus ut.    

e. AU informerar:  
Innan detta KS genomförde man Påverkanstorg del 2, tyvärr med dålig närvaro. 
Au ska sammanställa resultatet av detta. Mårten har fortfarande inte fått något 
organisationsnummer för sin verksamhet i sommar men har betalat in 6000kr i 
förskott för larmtillstånd. Vi behåller dessa pengar oavsett hur uthyrningen faller 
ut.  

  
8. Läger 2009 

a. Ånhammar, verksamhet 
b. Ånhammar, ekonomi 
c. Vässarö; verksamhet 
d. Vässarö; ekonomi 
e. Seniorscout; verksamhet 
 

a/ Ingenting att rapportera. Lämna in detta snarast!  
 
b/ Peter har sammanställt ekonomin för Ånhammar. Se bilaga 1. Lägret gick 
13 398kr plus. Vi har inte fått något lägerbidrag för detta läger på grund av 
kommunens ändrade ansökningsdatum för detsamma. Peter missade att 
ansöka om bidrag. Kontentan av lägret: Det kördes mer bil än beräknat, maten 
blev billigare och man hade bra träffsäkerhet på antalet deltagare. Retroaktivt 
kan man tycka att ambitionen gällande maten kunde varit högre. Mat för 
miniorer är krånligare på grund av scouternas ålder; de vill inte prova på ny 
mat, ingen kryddning.  
 
Peter önskar få ekonomin för lägret godkänd med en reservation på ett 
resultat på 12 683kr. Detta beror på en saknad ledaravgift på 715 kr.  
KS beslutade att bifalla begäran.   
 
c/ Ingenting att rapportera. Lämna in detta snarast!  
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d/ Peter har sammanställt ekonomin för Vässarö. KS antog ingen budget för 
detta läger alltså finns det endast ett utfall av lägret för KS att ta ställning till. 
Inget lägerbidrag erhölls för detta läger av samma anledning som för 
Ånhammar.  
Peter önskar få utfallet (-5 538kr) godkänt. Se bilaga 2.  
KS beslutade att bifalla begäran.  
 
e/ Se bilaga 3.  

 
9. Läger 2010    

Miniorscout presenterade en budget för KS att ta ställning till. Det upptäcktes 
dock ett antal fel i beräkningarna och Minor återkommer till nästa KS med en 
korrekt budget. KS beslutade att bifalla miniors budget som kommer att vara i 
balans enligt bilaga.  
 
Patrullscout presenterade en preliminär budget för KS att ta ställning till. Denna 
budget innehöll dock ej juniorscouts budget och är med andra ord ej gemensam 
trots att man ska ha ett gemensamt läger. Man uppdras att inkomma med en 
gemensam budget till nästa KS.    
 

10. Arkivet – underlag  
Det finns brandvarnare i lokalen. Det finns två utrymningsvägar. Ur 
brandsäkerhetsaspekt är arkivet godkänt. Tillägg till underlaget: Soffan, fåtöljen 
och tv:n i stugan försvinner från den samma i samband med flytten.  
KS beslutade att bifalla förfrågan från seniorscout om att använda arkivrummet 
som seniorutrymme med ovanstående tillägg.  

 
11. Övriga ärenden 

a. Peter Gustafsson: Kåren behöver ett datum och form för budget och 
verksamhetsplan. Detta arbete bör vara klart en månad innan KST och 
måste vara färdigt till KST. Ett förslag är söndag kväll efter arbetsträff på 
Petters. AU tar med sig frågan. 

b. Simon Ström: Strök sitt ärende. 

c. Simon Ström: Det är snart dags för cykelhajk där alla är inbjudna, 
scouter, ledare, föräldrar! Hajken går av stapeln under 
KristiHimmelfärdshelgen och man kommer att cykla norr om stan.           

12. KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson, Ordförande    Agnieszka Wrzalik, Sekreterare 

      

 

___________________________ 

Elin Robertsson, Justeringsperson 
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Bilaga 1 - Lägerbudget Ånhammar 2009 Differens Ekonomiskt utfall Ånhammar 2009
Antal Pris/enhet Totalt Antal Pris/enhet Totalt

Intäkter Intäkter

Deltagaravgifter msc 15 500 7 500 kr 0 kr Deltagaravgifter msc 15 500 7 500 kr

Deltagaravgifter jsc 20 1 300 26 000 kr 0 kr Deltagaravgifter jsc 20 1 300 26 000 kr

Deltagaravgifter psc 15 1 900 28 500 kr 7 600 kr Deltagaravgifter psc 19 1 900 36 100 kr

Deltagaravgifter ssc 7 625 4 375 kr -3 125 kr Deltagaravgifter ssc 5 125 1 250 kr

Ledaravgifter 239 65 15 535 kr -2 630 kr Ledaravgifter 219 56 12 190 kr

Lägerbidrag 415 40 16 600 kr -16 600 kr Lägerbidrag 394 0 kr

Summa 98 510 kr -14 755 kr Summa 83 040 kr

Kostnader Kostnader

Syskonrabatter 10 1 173 kr -130 kr Syskonrabatter 9 1 303 kr

Deltagarsubventioner 3 200 600 kr -150 kr Deltagarsubventioner 1 750 750 kr

Förläger 72 60 4 320 kr 2 756 kr Förläger 34 46 1 564 kr

Bilersättning 340 18,5 6 290 kr -3 381 kr Bilersättning 523 18,5 9 671 kr

Matrtrp 4 500 2 000 kr 591 kr Matrtrp 1 409 kr

Persontrp 8 000 kr -160 kr Persontrp 8 160 kr

Förläggning, latrin 6 000 kr 3 297 kr Förläggning, latrin 2 703 kr

Mat 786 60 47 160 kr 16 995 kr Mat 654 46 30 165 kr

Sjukvård 2 000 kr 1 078 kr Sjukvård 922 kr

Lägermärken 77 50 3 850 kr 1 378 kr Lägermärken 86 29 2 472 kr

Förbrukningsmateriel 77 70 5 390 kr 2 688 kr Förbrukningsmateriel 86 31 2 702 kr

Lägermateriel 415 15 6 225 kr -195 kr Lägermateriel 428 15 6 420 kr

Programmateriel 5 000 kr 4 153 kr Programmateriel 847 kr

Administration 77 6 424 kr -646 kr Administration 1 070 kr

Övrigt 79 kr -121 kr Övrigt 200 kr

Summa 98 510 kr 28 153 kr Summa 70 357 kr

Resultat 0 kr 13 398 kr Resultat 12 683 kr
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Bilaga 2  

Ekonomiskt utfall Vässarö 2009 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiskt utfall Vässarö 2009 - utfall
Antal Dygn Pris/enhet Totalt

Intäkter

Deltagaravgifter msc 43 900 kr 38 700 kr

Ledaravgifter 10 280 kr 2 800 kr

Lägerbidrag 0 40 kr 0 kr

Summa 41 500 kr

Kostnader

Syskonrabatter 1 90 kr 90 kr

Deltagarsubventioner 1 400 kr 400 kr

Förläger 2 159 kr 318 kr

Bilersättning 582 2,5 kr 1 455 kr

Persontrp 55 100 kr 5 500 kr

VÖ mat, förläggning 207 159 kr 32 913 kr

Övrig mat 1 387 kr 387 kr

Sjukvård 1 78 kr 78 kr

Lägermärken 60 5 kr 300 kr

Förbrukningsmateriel 885 kr

Lägermateriel 215 15 kr 3 225 kr

Parkering 1 300 kr 300 kr

SL-resor 1 378 kr 378 kr

Programmaterial 1 809 kr 809 kr

Summa 47 038 kr

Resultat -5 538 kr
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Bilaga 3 –  

Lägerberättelse Absolut Gustaf 
 

Mellan 24 juni och den 2 augusti hade seniorlaget Absolut Gustaf sitt scoutläger på 
Ånhammar.  

Vi åkte ut under förlägret för att hjälpa till med byggandet av lägerbyn, men även för att 
i lugn och ro umgås med laget. Under förlägret hjälpte vi till med matlagningen, 
ordnade till med slaskgrop, slanförråd och lägerplatser för respektive avdelning. 

Under hela lägerveckan gjorde vi saker som att sola, bada och äta god mat. 

När patrullscouterna kom för att ha sitt läger deltog vi lite smått i deras aktiviteter, bl. a. 
höll vi i en kvällsaktivitet, men efter en dag gav vi oss ut på vår egen hajk. Målet för 
hajken var Eskilstuna Zoo via Malmköping.  

Vi gick Sörmlandsleden till Malmköping, som var vårt första stopp. Under vår vistelse i 
Malmköping gjorde vi en massa trevliga saker, som att bada och laga god mat på 
Malmköpings camping. Vi var även på Malmköpings spårvagnsmuseum. 

Efter en natt i Malmköping åkte vi vidare mot Eskilstuna. Där besökte vi Parken Zoo 
och badade i deras utomhuspooler. Sedan åt vi god mat och spelade sällskapsspel. 

När vårt seniorläger var slut, och ledarna åkte hem, stannade några seniorscouter kvar 
som assistenter på olika avdelningar. 

Daniel och Sandra 

 

 


