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Kårstyrelsens sammanträde nr 366 
Datum: 2010-10-03   Tid: 18:30 Plats: Rehnsgatan  

Närvarande: Peter Gustafsson, Alexander Olsson, Simon Ström, Robert Jonsson, 
Agnieszka ”Agga” Wrzalik, Konstantin Josefsson, Kjell ”Limpan” Lindberg, Natalie 
Rigott (ovanstående var närvarande vid mötets början), Lars-Olof ”Pliiigis” Sandberg 
samt Kaj Jonsson.  

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Alexander Olsson valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen 14a/ Peter Gustafsson och 14/b 
Simon Ström. 

5. Genomgång av protokoll 365 
Några ändringar samt förtydliganden gjordes och protokollen lades till 
handlingarna.  

 
Lars-Olof ”Pliiigis” Sandberg ankom mötet. Kaj Jonsson ankom mötet 
 

6. Kompletterande val 
Markus Ljunggren valdes till assistent på Skogsmännen. 
 

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: Har 24 medlemmar just nu. Sedan senaste KS har tio nya scouter 
börjat och en har slutat. Avdelningen har haft vanliga möten samt deltagit på 
Scouternas Höstdag.Till nästa KS kommer man att ha vanliga möten.  

 
Carl Hamberg har rekryterat i Bredängsskolan vilket har gett ett stort tillskott av 
scouter, 15 stycken kom ner första mötet och många återkom mötet efter, en 
del med en första terminens medlemsavgift. 
 
Avdelningen behöver ytterligare en ledare om medlemstalet står sig, vilket det 
verkar göra, och då gärna en kvinnlig ledare eller assisstent. Detta har 
efterfrågats av föräldrar.   

II. Waingunga: började med få scouter i början av terminen men nu har det 
avdelningen växt en hel del. Majoriteten av dessa nya scouter kommer från 
Engelbrektssskolan och några få från andra skolor, mest syskon i de fallen. Just 
nu består avdelningen av 26 scouter men av dessa var det endast nio som 
närvarade på Scouternas Höstdag.     

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2010-10-15 2010-10-28 
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III. Snabbfötterna: Ingen avdelningsrapport har lämnats in men Alexander 
Olsson refererade: Mötena har rullat på som vanligt och man har bland annat 
tränat orientering och kastat livlina. Närvaron ligger på runt 14-15 scouter per 
möte förutom på Scouternas Höstdag då endast fyra scouter deltog.  Den 
skrala uppslutningen beror troligtvis på sen och felaktig information till 
föräldrarna. Mötena är inte lika stimmiga längre och detta, delvis, för att man 
börjar mötena med patrullstund.   

IV. Gnagarna: Har just nu 32 medlemmar och sedan senaste KS så har en 
scout börjat och tre scouter har slutat.  Sedan senaste KS har avdelningen 
orienterat i Lill Jansskogen den 6 september med 29 närvarande, haft ett vanligt 
möte och föräldramöte den 13 september med 34 närvarande scouter och 14 
föräldrar. Man har även haft sin första övernattning på Petterberg den 18-19 
sept. 28 scouter följde med och det gjordes söljor, togs kniv- samt yxbevis, 
eldades med skogens material och orienterades. Man hade även en 
kvällsövning och ett  lägerbål.  

Den 20 september (dagen efter övernattningen) var endast 19 scouter 
närvarande. Det var ett knopmöte där man försökte locka ned lite ledare från 
kåren, med liten framgång tyvärr. Måndagen den 27:e var det livlinemöte med 
27 närvarande. Den 2 oktober deltog vi på Scouternas höstdag med 18 
närvarande. Alina Wallskog och Ebba Hampel- Balogh blev distriktsmästare i 
orientering och Valdemar Mansfeld och Ludvig Dagberg kom på andra plats på 
orienteringen. Livlineresultaten var ej klara vid slutet av dagen.  

Fram till nästa KS kommer man att ha möten med roliga namn.    

V. Skogsmännen: Har haft vanliga möten, ett patrullmöte och ett föräldramöte 
med 12 deltagande föräldrar. Fogel pratade om en föräldragrupp och det 
mottogs tacksamt. En familj är anmäld till arbetsträffen. Avdelningen hade hajk 
under Scouternas höstdag, som man även deltog på, med tio deltagande 
scouter. En scout avvek från hajken. På Scouternas höstdag deltog ytterligare 
tre scouter som inte var med på hajken. En reflektion på helgen är att man 
börjar en hajk på lördag och inte på fredag, förhoppningsvis kan man få med sig 
många fler scouter då. Det var mycket kallt på natten mellan fredag och lördag.     

VI. Rovfåglarna: Antalet scouter har ökat, just nu är det sex scouter på 
avdelningen och förhoppningsvis kommer det att vara fler nästa möte. Två 
rovfåglar deltog på Scouterna höstdag och My vann livlinan med 2 träff. Hon var 
glad. Man kommer att elda på nästa möte.      

VII. Utmanarscout:  

Absolut Gustaf: En nygammal scout, Emma Skytt, har hittat tillbaka till laget. 
Man har vunnit Hajkbenet! Detta ska man ut och fira på onsdag på restaurang. 
Inför Hajkbenet har de tränat mycket. Laget har även varit med på ett 
spårarscoutmöte och arbetat på Halvmaran. Av lagets medlemmar så är fem 
seniorer anmälda på ledarkurs bas.    

Mushjorten: Har varit med och arbetat på Halvmaran och åkt på övernattning 
(med tre ledare och sju scouter) där man bland annat åkte vattenskidor. Laget 
har en 75%-ig närvaro på mötena och två scouter har förberett laget om att de 
kanske ska sluta. Mötesdagar är bytta till söndagar.     

Kaj Jonsson avvek under denna punkt. 
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b. Lokaler och material:  

Bredäng:  
Vattenläcka i taket på grund av renovering av våtutrymmen i lägenheter ovanför 
lokalen. Detta är åtgärdat nu. Lite bättre städning av våra helg-hyresgäster, det 
verkar som om de har en oregelbunden aktivitet.          

Rehnsgatan:  
I torsdags fanns tårta kvarlämnad i lokalen och en äppelmosburk har legat utan 
ägare ett tag. Lampan i stugan som togs sönder under uthyrningen är 
fortfarande inte åtgärdad. Konstantin försöker få tag på ansvarig gällande 
lampan, uthyrningen samt ComHem abonnemanget. Skogsmännen har 
införskaffat två nya hinkar till lokalen som är tänka at användas som 
dryckeskärl. Kontaktboken till lokalfogden fungerar bra.  
 
c. Pettersberg:  
Arbetsträff har hållits med ett mycket lågt deltagarantal. Vid detta tillfälle 
svetsades balken vid spisen i torpet om. Dock behöver man information 
gällande hur man murar upp spisen igen, om någon känner en murare- 
kontakta Limpan.  

Vattenfilter till nya brunnen byts hela tiden men det vi behöver slösa kallvatten. 
Vid en övernattning, låt det forsa kallvatten i minst en halvtimme. 

Arbetsträff 15-17 okt – kom så många som möjligt och anmäl till Larsa! 

Simon har mailat till Skogsmännens föräldrar om arbetsträffen och det är en 
familj som anmält sig! Det vore bra om fler avdelningar gjorde samma sak.  
 
d. Ekonomi:  

En resultatrapport och en balansrapport har lämnats av kassören. Inga pengar 
från förbundet gällande medlemsavgifter har erhållits men våra hyror är betalda. 
I princip har det inte hänt något på den ekonomiska fronten.  
 
e. AU informerar:  

Tackkort har fåtts av familjen de Haas då kåren skänkt pengar till 
Neurolologiska handikappsförbundet. 

Peter har köpt in böcker till kåren, dessa är grenspecifika och riktar sig direkt till 
scouterna. Ledare uppmanas att läsa böckerna och bestämma om de är värda 
att använda i verksamheten. Programförklaringen för det nya programmet är 
också köpt. Boken sammanfattar det nya programmet.   

8. Läger 2010 
 
a. Brittmäss, upptäckarscouter; verksamhet 
b. Brittmäss, upptäckarscouter; ekonomi 
c. Brittmäss, äventyrarscouter; verksamhet 
d. Brittmäss, äventyrarscouter; ekonomi 
 
e. Utmanarscouter; verksamhet – se bilaga 1 

 

Punkt a till och med d; Inkom med dessa snarast!! 
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9. Läger 2011 
Simon har varit på möte inför stora världsscoutjamborreen, Camp-in-camp, och 
refererade informationen. Mycket tråkig information gällande arrangemanget 
runt camp-in-camp och den var väldigt vag gällande anmälningstid. Pliiigis 
kollar upp eventuella lägerängar i närheten. De avdelningar som bestämmer sig 
för att åka har kårens stöd men de får organisera mycket själva. 

 
10. Scouternas Höstdag      

Kåren serverade drygt 70 personer i hamburgerköket. I år var det färre 
deltagare än förra året. Prisutdelningen var försenad och inget resultat var 
färdigt vid prisutdelning. TOIS bör ta på sig ansvaret för detta. Kontakta TOIS 
med kommentarer gällande hur Scouternas höstdag sköttes.  
Vi hade ett gäng vinnare under Scouternas höstdag! 
 

11. Arbetsträff 15-17 okt  
se punkt 7c Pettersberg 
 

12. Distriksstämman 23-24 okt 
Kåren skall skicka 8 delegater samt 8 suppleanter. Start kl 10 på lördagen den 
23 oktober, på söndagen är det aktiviteter mellan kl 10-15. Anmälan sker till 
kårsekreteraren snarast, sista anmälningsdag är den 18 oktober. KS uppdrar åt 
AU att utse delegater för stämman.  
 
Delegaterna uppdras att fatta rätt bedömning gällande motioner och 
propositioner. 
 
Intressenter för deltagande: Kjell Lindberg, Simon Ström, Lars-Olof Sandberg, 
Björn Hultenberger samt Fredrik Jonsson. 
 
Handlingar finns på nätet: 
http://www.ssf.scout.se/stockholm/aktiviteter/distriktsstamma/stammohandlingar 
 

13. Medlemsavgift – Stingarna 
Stingarna har en scout som åker utomlands halva denna termin och halva 
nästa termin. Förslaget är att scouten betalar höstterminens avgift och därefter 
sätts som D-medlem vilket innebär att scouten inte betalar medlemsavgift för 
vårterminen. KS beslutade att anta förslaget.  
 

14. Övrigt 
a. Peter Gustafsson: Mötesdagar.  

Nytt beslut fattades gällande mötesdagar:  

 
Rehnsgatan  
Måndag  Gnagarna  18.30-20.00 10-11 år  
Tisdag  Waingunga  18.00-19.30 9-10 år  
Onsdag  Absolut Gustaf  18.30-20.30 15-18 år  
Torsdag  Skogsmännen 19.00-21.00 12-15 år  
 
Bredäng  
Måndag  Mushjorten   18.30-20.00 15-18 år  
Tisdag  Snabbfötterna 18.30-20.00 10-11 år  
Onsdag  Stingarna   18.00-19.30 8-9 år  
Torsdag  Rovfåglarna  19.00-21.00 12-15 år  
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b. Simon Ström: Strök sitt ärende. 
 

 
15. KS avslutas 

Peter avslutade mötet. 
 

 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Alexander Olsson 

Justeringsperson 
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Bilaga 1 - Absolut Gustafs tågluff  
27 juni - 7 juli 2010 
 
Allt började precis som dem mesta här i världen- med en idé. Vår idé var att vi skulle 
tågluffa. Det enda som fattades var lite mer planering och ett antal beslut. Så efter 
månader av planering och en förväntansfull väntan kom den 27 juni. Klockan var 22:00 
och vi stod alla samlade vid spottkoppen på Centralen. Därifrån tog vi bussen som gick 
ned till Köpenhamn. Men i Köpenhamn blev det inte mycket tid över, bara någon timme 
efter att vi kommit fram började vi vår tågresa genom Europa med ett tåg mot 
Hamburg.  

 
I Hamburg blev det ännu ett kort stopp innan vi fortsatte med ett annat tåg mot Berlin. 
Under det stoppet blev vi alla förvånade över hur billigt man kunde köpa smörgåsar i 
Tyskland. Men tåget till Berlin blev försenat vilket skulle betydde att vi skulle missa 
tåget mot Prag som var vårt första stopp. Men vi hade tur. Tåget till Prag stod faktiskt 
och väntade på oss, och några andra sena resenärer. Så vi hoppade på och åkte iväg 
mot Prag. Den tågresan blev lite speciell. När vi började närma oss Prag var klockan 
runt 20:00 och så plötsligt stannade vi. Det hade varit en tågurspårning på spåret 
längre fram. Så vårt tåg fick vända och ta ett annat spår. Det gjorde att vi inte kom fram 
till Prag förrän 23:00 på kvällen. Men de tjeckiska scouterna som varit i Stockholm stod 
och väntade tålmodigt på oss på stationen i Prag och vi följde med dem till en 
scoutlokal i staden där vi bodde i två dagar . Vi gick runt i hela staden och såg jätte 
mycket av Prag. Sedan fortsatte vi vår resa. 
 
Vårt nästa stopp var Budapest. Vi kom fram tidigt på morgonen och efter att ha hittat 
vandrarhemmet vi skulle sova på gick vi iväg för att spendera dagen på ett stort 
badhus. Vi var där i flera timmar och senare åt vi middag och gick sedan runt i staden 
på kvällen. Dagen därpå åkte vi vidare till Kroatien och när vi kom fram till Zagreb på 
kvällen åt vi pizza till middag och fortsatte sedan mot Rijeka, en liten kuststad där vi 
skulle spendera några dagar vid havet. Men i Zagreb blev Serhat magsjuk och efter en 
tre timmars busstur till Rijeka var alla så trötta så vi var tvungna att ta in på ett 
vandrarhem istället för en camping. Klockan var nästan tolv på natten när vi checkat in 
och alla var jättetrötta. Dagen därpå hittade vi en camping som låg jättenära vattnet så 
att man kunde bada. Där spenderade vi en natt och skulle fortsätta mot Tyskland och 
Berlin nästa dag. Men på morgonen var Serhat fortfarande väldigt sjuk, så han och 
Konstantin åkte till ett sjukhus där det visade sig att Serhat var tvungen att stanna 
några dagar för observation. Serhat och Konstantin flög några dagar senare till 
Stockholm. De andra fortsatte till Berlin, en väldigt lång resa, där de gick runt hela 
staden. Efter en natt i Berlin åkte de till Köpenhamn där de fick vänta några timmar på 
bussen som skulle ta dem hem till Stockholm. 
 
Resan var, såhär i efterhand, fantastisk och alla i laget skulle nog mer än gärna göra 
om den. Trots ett sjukhusbesök är alla nöjda och glada och vi har redan börjat fundera 
på vad vi ska hitta på nästa sommar för att slå det här! 
 
De som var med på resan var: Serhat, Sandra, Natalie, Sean, Johanna, Lovisa, 
Konstantin, Alexander, Alexander VG och Daniel. 

Skrivet av Serhat Aktay 
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Tågluffbudget   

     

Intäkter Deltagaravgifter 30 000 kr  

  Sponsring lagkassa 20 000 kr 

  Totalt 50 000 kr 

     

Utgifter Resor 29 404 kr 

  Mat    3 019 kr 

  Boende   3 656 kr 

  Present till Tjeckerna      426 kr 

  Nöjen   2 076 kr 

  Övrigt      795 kr 

     

  Resultat  10 624 kr 

      

 


