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Kårstyrelsens sammanträde nr 365 
Datum: 2010-09-05   Tid: 18:30 Plats: Rehnsgatan  

Närvarande: Peter Gustafsson, Robin Engström, Alexander Olsson, Simon Ström, 
Robert Jonsson, Agnieszka ”Agga” Wrzalik, Konstantin Josefsson, Kjell ”Limpan” 
Lindberg, Carl Hamberg samt Jonas Håkansson.  

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Robin Engström valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Det konstaterades att vi vid mötes öppnande ej formellt var röstberättigade då 
endast sex styrelsemedlemmar var närvarande. Vid punkt 8 b har åtta 
medlemmar ankommit och mötet var då beslutsmässigt.  

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen 11a/ Simon Ström och 11/b 
Simon Ström. 

5. Genomgång av protokoll 363 samt 364. 
Inga ändringar gjordes och protokollen lades till handlingarna.  

 
6. Kompletterande val 

Denna punkt bordlades tidsmässigt till efter punkt 8 då mötet inte var 
beslutsmässigt vid mötets början. 
 
Då mötet var beslutsmässigt gjordes följande val: 
Sebastian Andersson valdes till assistent på Snabbfötterna.  
Carl Hamberg valdes till utmanarscoutsrepresentant för Mushjorten.  
Karin Gällnö samt Filip Landenius valdes till assistenter på Waingunga. 
 

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: Har för tillfället 15 scouter och sedan senaste KS har två nya 
scouter börjat. Man har skickat upp sex scouter till Snabbfötterna och man 
kommer att rekrytera i Bredängs- samt Slättgårdsskolan v.36. Avdelningen har 
hunnit ha ett möte på den nya terminen och kommer att fortsätta ha möten 
enligt terminsprogrammet.    

II. Waingunga: Har börjat med sin verksamhet. I tisdag kom endast sex nya 
scouter och inga av dem är via skolrekryteringen vilket kan bero på att 
informationen inte kom ut i tid i skolorna. Man har haft ett möte som fungerade 
väldigt bra men uppskicket av scouterna till Gnagarna fungerade sämre än 
vanligt, dock ej katastrofalt dåligt.     

 Datum  

Protokoll 2010-09-08  
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III. Snabbfötterna: Består just nu av 18 scouter varav sex är nyblivna 
Snabbfötter. Eventuellt så har en scout slutat. Avdelningen har haft ett möte för 
att göra ett avslut på våren och starta hösten och då passade man på att lämna 
upp äventyrarscouter. Dessa kommer dock att träffa sina gamla 
avdelningskamrater en del då Snabbfötterna och Rovfåglarna har samma 
mötesdagar.   

Avdelningen har hämtat upp före detta miniorscouter från spårarscout 
avdelningen Stigarna, de var fem stycken, och så har man kanske fått en till ny 
äventyrarscout som tidigare har varit minior- och juniorscout i kåren. Till nästa 
KS kommer man mest ha vanliga möten och träna inför Scouternas höstdag.     

IV. Gnagarna: är just nu 34 scouter och över sommaren har två nya scouter 
börjat och nio har slutat. Avdelningen har haft två bromöten med dels 
upphämtning och dels avlämning av scouter samt ett vanligt möte. Närvaron 
har varit mycket hög under alla möten. Till nästa KS kommer avdelningen att 
orientera, ha ett föräldramöte samt övernattning. I övrigt har det inte fungerat 
bra i överlämningen av avdelning, varken vad gäller rutiner, material eller 
scouter. Ledarna på Waingunga och de avgående ledarna på Gnagarna har 
verkat ointresserade. Många frågetecken men annars tycker ledarna det är kul 
och ledare och scouter är mycket entusiastiska. Mycket nöjda med sina 
assistenter.   

V. Skogsmännen: Består av 34 scouter och efter sommaren har sju börjat på 
avdelningen och nio har slutat. Avdelningen har sagt farväl till de scouter som 
gick upp till utmanarna och hämtat de nya från Gnagarna, därav det stora 
antalet scouter som har slutat på avdelningen. Av dessa är det även två scouter 
som har varit "pappersscouter" som nu blir utmanare. Av dem som ska vara på 
Skogsmännen har två slutat respektive/alternativt tagit en paus på ett halvår (en 
blivande förstaåring och en blivande andraåring. Vi har ytterliggare en som ville 
börja hos oss redan i våras och som dök upp på vårt sista möte, hon är inte 
inkluderad i de som har börjat. Hittills har avdelningen haft ett möte med de 
äldre scouterna på avdelningen, där man pratade om terminen som kommer. 
Man har även haft ett möte med hela avdelningen där det bland annat eldades 
och hade PL samt vPL - val. Två av fem patruller sköt upp valet på grund av för 
låg närvaro. Under detta möte var tyvärr endast en ledare samt en assistent 
närvarande.  

Till nästa KS kommer avdelningen att fortsätta med möten och ska ha både 
patrullmöte samt föräldramöte. Rådspatrullen Älgen kommer att åka ut på hajk 
samt tävla på Scouternas Natt. Skogsmännen kommer att åka ut på en 
äventyrshajk första helgen i oktober.  

I övrigt kommer ledarna på Skogsmännen att försöka ha ett E-kurs möte med 
övriga berörda kårer för att ta tag i saker och ting, så att kursen även blir av i år 
också.   

Rovfåglarna: Består av en patrull, Stenfalken, och har haft sitt första möte med 
två närvarande scouter. På pappret är man fem scouter. Avdelningen kommer 
att ordna en flagga, göra söljor samt loggbok och träna på livlina till nästa KS. 
Man kommer att ha mycket möten med Snabbfötterna.    

VI. Seniorscout:  

Absolut Gustaf: Har haft två möten med sex scouter. Man har beslutat att 
Sean ska stanna kvar i ett år till. Under denna termin har man hunnit med att 
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arbeta på Bredängsdagen där man organiserade där loppisbord. Laget kommer 
att vara med på Hajkbenet och de kommer dessutom att arbeta på Halvmaran.   

Mushjorten: Består av 12 scouter och har haft en hög närvaro på de två möten 
man har hunnit ha. Man diskuterar mötesdagar då många i laget är assistenter 
på andra avdelningar. Några i laget kommer att vara med på Halvmaran och 
laget kommer att på Hajkbenet.    

b. Lokaler och material:  

Bredäng:  
Vattenläcka i taket på grund av renovering av våtutrymmen i lägenheter ovanför 
lokalen.          

Rehnsgatan:  
Konstantin kontrollerade lokalen efter sommaruthyrningen och har skrivit ett 
avsyningsdokument. I framtiden bör man tydligare komma överens om 
lokalernas utnyttnjande, städning mm. Uthyrningen har lämnat efter sig 
bamburamar på en av toaletterna som inte är i bästa skick samt ett ComHem 
abonnemang som de är villiga att skriva över på kåren. Mer information om 
detta krävs inna beslut tas dock.  
 
c. Pettersberg:  
Vi har haft två uthyrningar hitintills på terminen.  

De första hyresgästerna var misstänksamma med vattnets kvalitet iochmed att  
det blev brunt när det värmdes upp. Troligtvis beror detta på att  
aluminiumkastruller användes. (Limpans hypotes.) Orsaken till att vattnet  
blir brunt är mineralhalterna i vattnet som är höga iochmed att vi inte  
använt brunnen tillräckligt, dvs inte har tagit ut så mycket vatten att  
brunnen kan anses vara ordentligt genomspolad. Det är ingen hälsofara med  
vattenkvaliteten såvitt vi kan bedömma.  
 

Den andra uthyrningen var superpositiva till allt, vattnet nämndes aldrig  
vid utvärderingen. Vi har haft fler uthyrningar till trångsundskolan och har  
troligen skaffat oss återkommande uthyrningar till dem en tid framöver.   
 
Komposten är tömd och startas om. Gräset är klippt. Nycklarna till containrarna 
ska finnas i fogdetorpet. 

Lilla arbetshelgen är nu i helgen (11-12 sept). Älgen kommer att vara på plats 
och kommer att jobba max två timmar.  
 
d. Ekonomi:  

Inget att rapportera. Sommaruthyrarna har i princip betalat allt de ska betala. 
 
e. AU informerar:  

Rekrytering: 
I måndags (30 augusti) besökte Carl Hamberg och Micke Johansson Gustaf 
Vasa skolans alla tvåor och treor. Tydligen hade skolan redan haft besök av 
scouter från någon annan kår. På tisdagen (31 augusti) besöktes Engelbrekts-
skolan av Carl Hamberg smt Anton Nyström. Totalt har 14 klasser besökts.  
 
Vi bör komma ihåg att rekrytera under den första skolveckan och inte senare. 
Traditionellt hör Gustav Vasa skolan, Johannesskolan samt Engelbrektsskolan 
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till vår rekryteringsomkrets. Eventuellt bör vi utvidga vår rekrytering till Tyska 
skolan samt Europaskolan. Sort tack till Carl för rekryteringen.  

I Bredäng infaller en traditionell skolrekrytering vecka 36. 
 
Limpan rekommenderar en kårordförandeträff för kårerna i Vasastan, bland 
annat för att klargöra rekryteringsområden.  

Nycklar till lokalerna:  

Pettersnycklar: Daniel Torén ska bli av med nyckel då han inte längre är Al.  

Gamla lokalnycklar: går till Bredängslokalen samt till redskapsboden och 
fogdetorpet. Peter ska kolla upp förekomsten av nycklar hos gamla ledarteam. 

Access för kort till Rehnsgatan ordnas av Konstantin. Matts Jonsson, Åsa 
Jonsson samt Konstantin har nycklar till Rehnsgatan ifall kodlåset strular.   

8. Läger 2010 
a. Vässarö, spårarscouter; verksamhet 
Se bilaga 1  
 
b. Vässarö; spårarscouter; ekonomi 
KS beslutade godkänna den ekonomiska redovisningen av lägret. Se bilaga 2. 
 
c. Brittmäss, upptäckarscouter; verksamhet 
d. Brittmäss, upptäckarscouter; ekonomi 
e. Brittmäss, äventyrarscouter; verksamhet 
f . Brittmäss, äventyrarscouter; ekonomi 
g. Utmanarscouter; verksamhet 

 

Punkt c till och med g; Inkom med dessa snarast!! 
 

9. Terminsprogram HT-10 
KS beslutade att anta terminsprogrammet för höstterminen 2010 samt 
planeringshelgen för vårtermnien 2011.  Se bilaga 3. 

 
10. Motion angående drog och alkoholpolicy      

 Frågan bordlades på kårstämman. Hur hanteras detta vidare? KS beslutade att 
inte ta upp ärendet. Simon Ström, Carl Hamberg samt Robert Jonsson 
reserverar sig mot beslutet.  
 

11. Övriga ärenden  
 

a. Simon Ström: Höstdagen 
Skogsmännen kommer att delta och efterlyser en kårgemensam grill. 
Absolut Gustaf åker inte ut på Höstdagen då alla medlemmar är 
assistenter.  AU kontaktar Vasse Vassiliadis alternativt Bengt Öqvist 
gällande grillen.  
 

b. Simon Ström: Läger 2011 
Undersöker intresset för Camp-in-camp på jamboreen 2011, tre 
avdelningar är intresserade. Simon och Peter går på informationsmöte 
möte. 
 



5 

Sida 5 av 8 

c. Avregistrera medlemmar  
Den 15 september skickar förbundet ut räkningar till medlemmarna. Se 
till att avregistrera alla medlemmar som har slutat. AU ber Pliiigis skicka 
ut medlemslistor. 

 
12. KS avslutas 

Peter avslutade mötet. 
 

 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Robin Engström 

Justeringsperson 
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Bilaga 1 - Vässarö 2010 
Årets miniorscoutläger gick av stapeln på Vässarö den 12 till 16 juni 2010. Temat var 
pirater. Fyrtiotre miniorscouter, nio ledare och assistenter och sju föräldrar deltog. 
Limpan, Wennberg och Larsa åkte upp på torsdag kväll och hade ett litet förläger. 
Vädret var instabilt och pendlade under hela perioden mellan regn, blåst och solsken.  

Vid ankomst till lägerplatsen blev det mackor och blåbärssoppa och därefter var det 
dags för tältresning. För första gången fick miniorscout sova i kårens nya Tipi-tält. På 
eftermiddagen började bygget av matsalsbord och det blev också en kortare 
rundvandring. På kvällen började det regna och kvällens sångstund med 
märkesutdelning skedde i Ladan. Dagen efter var det fortfarande kallt och blåsigt så vi 
sydde även på märkena i Ladan. På eftermiddagen var det dags för Fladan och då 
lättade även vädret. På kvällen fick scouterna klättra i Magasinet och spela kubb och 
brännboll.  

Dag tre var det dagshajk som gick ned till södra Vässarö. Det blev traditionell 
hajkbomb på stranden med tillhörande bad i den kalla Östersjön. Näst sista dagen var 
det olympiad runt fotbollsplanen och sedan Trapperspåret som var en given hit. På 
kvällen var det stort lägerbål. Hoppackningen sista dagen blev som vanligt lite stressigt 
men i stort gick hemresan bra och föräldrarna fick ta emot ett gäng trötta men glada 
scouter. Tack till Wennberg och Larsa i köket! 

 

Peter Gustafsson, Lägerchef 
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Bilaga 2 - Vässarö; spårarscouter; ekonomi  

Budget Vässarö 2010       Resultat Vässarö 2010    

  Antal Pris/enhet Totalt      Antal Pris/enhet Totalt 

Intäkter       Intäkter    

Deltagaravgifter msc 50 1 050 kr 52 500 kr  -7 350 kr  Deltagaravgifter msc 43 1 050 kr 45 150 kr 

Föräldraavgifter 5 700 kr 3 500 kr  1 020 kr  Föräldraavgifter 7 646 kr 4 520 kr 

Ledaravgifter 12 300 kr 3 600 kr  -900 kr  Ledaravgifter 9 300 kr 2 700 kr 

Lägerbidrag 35 75 kr 2 625 kr  -450 kr  Lägerbidrag 29 75 kr 2 175 kr 

Summa     62 225 kr  -7 680 kr  Summa     54 545 kr 

           

Kostnader       Kostnader    

Syskonrabatter 4 105 kr 420 kr  -420 kr  Syskonrabatter 0 105 kr 0 kr 

Deltagarsubventioner 2 500 kr 1 000 kr  -950 kr  Deltagarsubventioner 1 50 kr 50 kr 

Förläger 4 159 kr 636 kr  -48 kr  Förläger 3 196 kr 588 kr 

Bilersättning 58 25,0 kr 1 455 kr  784 kr  Bilersättning 121 18,5 kr 2 239 kr 

Båttransport 67 100 kr 6 700 kr  -900 kr  Båttransport 58 100 kr 5 800 kr 

VÖ mat, förläggning 268 159 kr 42 612 kr  -6 042 kr  VÖ mat, förläggning 236 155 kr 36 570 kr 

Sjukvård 1 500 kr 500 kr  -415 kr  Sjukvård 1 85 kr 85 kr 

Lägermärken 67 10 kr 670 kr  -345 kr  Lägermärken 65 5 kr 325 kr 

Förbrukningsmateriel 1 1 000 kr 1 000 kr  -97 kr  Förbrukningsmateriel 1 903 kr 903 kr 

Lägermateriel 200 15 kr 3 000 kr  225 kr  Lägermateriel 215 15 kr 3 225 kr 

Parkering 2 300 kr 600 kr  -420 kr  Parkering 2 90 kr 180 kr 

SL-resor 1 2 000 kr 2 000 kr  -2 000 kr  SL-resor 1 0 kr 0 kr 

Programmaterial 1 1 500 kr 1 500 kr  -1 148 kr  Programmaterial 1 352 kr 352 kr 

Övrigt 1 132 kr 132 kr  -132 kr  Övrigt 1 0 kr 0 kr 

Summa     62 225 kr  -11 908 kr  Summa     50 317 kr 

           

Resultat     0 kr  4 228 kr  Resultat     4 228 kr 
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Bilaga 3 – Terminsprogram 
 
Aug 2010  

mån – fre 02–13   Patrullscoutläger på Brittmäss   

lör – fre 07–13   Juniorscoutläger på Brittmäss   

ons 18    Första skoldag, Stockholms kommun   

ons 18    Kårstämma   

lör 21    Planeringsdag  

Sep 2010  

sön 05    KS i Stan   

fre – sön 10–12   Älgen vindskyddshajk på Pettersberg  

lör – sön 11–12   Liten arbetshelg   

lör – sön 18–19   Gnagarna på Petters   

lör – sön 25–26   Scouternas Natt (SSD-arr)   

Okt 2010  

fre – sön 01–03   Skogsmännen på Hajk  

lör 02    Scouternas Höstdag   

sön 03   KS i stan   

fre – sön 15–17   Stor arbetsträff  

lör – sön 23–24   Distriktsstämma (DST - SSD-arr)   

Nov 2010  

sön 07    KS i stan   

fre – sön 26–28   Snabbis o Gnagarna på Petters  

Dec 2010  

fre – sön 03–05   Winer (för våra Utmanare)  

sön 05    KS i Stan   

fre – fre 10–10   SKROV (Skogsmännens och Rovfåglarnas julövernattning)  

sön 19    Julavslutning 

Jan 2011  

fre – sön 07–09   Planeringshelg 


