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Kårstyrelsens sammanträde nr 367 
Datum: 2010-11-07   Tid: 18:30 Plats: Rehnsgatan  

Närvarande: Peter Gustafsson, Konstantin Josefsson, Agnieszka ”Agga” Wrzalik, Lars-
Olof ”Pliiigis” Sandberg, Lars-Olov Bergstrand, Robin Engström, Åsa Jonsson, Robert 
Jonsson, Serhat Aktay, Carl Hamberg samt Sandra Azhary.  

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Robert Jonsson valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes utan tillägg. 

5. Genomgång av protokoll 366 
Några ändringar samt förtydliganden gjordes och protokollet lades till 
handlingarna.  

6. Kompletterande val 
Fredrik Jonsson valdes till vice gårdsfogde. 
Daniel Stjernlöf valdes till ledare på Skogsmännen, under förutsättning att han 
blir medlem i Scoutkåren Gustaf-Vasa Bredäng. (Det uppmärksammades dock 
senare under mötet att han inte var ledarutnämnd.) 

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: Avdelningen har just nu 19 medlemmar. Närvaron är bra men det 
är alltid någon borta dock är det alltid olika personer. Möten har hållts enligt 
program och man har bland annat haft brandövning och delat in scouterna i 
patruller. Ibland är det tunt bland ledarna, det har hänt att endast två ledare har 
varit närvarande. I helgen (12-13 november) ska man ha övernattning i lokalen. 
Man kommer att övernatta fredag till lördag lunch och detta krockar inte med 
våra helghyresgäster.    

II. Waingunga: Verksamheten fungerar. Man hade inget möte på höstlovet och 
nästnästa (19-20 novermber) ska man ha en övernattning i lokalen.       

III. Snabbfötterna: Har haft vanliga möten och en övernattning med 
Rovfåglarna på Sjövik. Det fanns 11 deltagande scouter varav fyra Rovfåglar. 
Övernattingen var av klassiska snitt och scouterna hade chans att ta 
knivbeviset. I övrigt har avdelningen haft hög närvaro, med 15-18 scouter per 
möte. Fram till nästa KS kommer man att ha vanliga möten samt en 
övernattning med Gnagarna.  
Det verkar som att den första helgaktiviteten har hög närvaro men sen går det 
ner i antal deltagare. Scouterna verkar ha kul.    

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2010-11-20 2010-11-28 
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IV. Gnagarna: Har haft ett badmöte på GH-badet med avdelningen som blev 
mycket lyckad. Scouterna lekte med assisstenterna och simmade 200 meter. 
Man har även haft chiffermöte och börjat jobba med märkesboken. Det senare 
kommer man att fortsätta med. Gnagarboken har införts, tack till Robin 
Engström för det då han har förbättrat den! På höstlovet fanns stadsvandring i 
Gamla Stan på kartan, det var tyvärr inte attraktivt då endast fyra av drygt 30 
scouter var med. Antalet medlemmar på avdelningen är just nu 33 scouter och 
man har några till scouter på g in på avdelningen. Man kommer att ha en 
gemensam övernattning med Snabbfötterna och temat är sjukvård. 
Refelektion – mötet efter övernattningen var det inte många med, endast cirka 
21 scouter dök upp.    

V. Skogsmännen: Är mycket utomhus för tillfället, två av tre möten har hållits 
ute varav ett var ett eldningsmöte. Man ställde in höstlovsmötet och hade 
istället ett ledarmöte. Nästa helg (12-14 november) har man övernattning på 
okänd plats och man ska bland annat trycka tröjor.     

VI. Rovfåglarna: Rapporteras av Serhat. På mötena är det ungefär fyra till fem 
scouter och man har haft en övernattning med Snabbfötterna. Verksamheten 
fram till nu har handlat mycket om hur äventyrarscouting fungerar och mindre 
klassisk scouting.  

Kjell ”Limpan” Lindberg ankom mötet.      

VII. Absolut Gustaf: Har fixat ett snyggt utmanarscoutrum i arkivet. Soffan och 
fåtöljen har flyttats bort från  stugan. Man har ”hemma hos” möten och hittills 
har man varit hos Konstantin. Nästa möte kommer att hållas hos Sandra 
Azhary. Winer planeras för fullt och man har löst börjat prata om sommaren. 
Man känner att man måste toppa tågluffen från förra året och har för tillfället 
idétorka. Närvaron är svajande men trevlig.  

VIII. Mushjorten: Har haft möten men närvaron har varit sisådär. Inga stora 
planer i närmsta tiden men man ska på Winderövernattning 3-5 december. 

b. Lokaler och material:  

Bredäng:  

Rullar på ganska bra. Ett element har gått sönder i stugan men är numer bytt. 
Filter i ventilationsanläggningen ska bytas, vi vet dock inte när detta bör göras.          

Rehnsgatan:  
Diskussion behöver föras gällande arkivets material som inte längre kan stå i 
arkivet då utmanarscouterna har tagit över utrymmet. Just nu står det ett gäng, 
sju till åtta, kartonger i ledarrummet som borde sparas. Innehållet är bland 
annat en del ekonomiska papper, ledarböcker samt minnessaker. 
Skogsmännen meddelar att de kan avstå ett av sina skåp till ledarskapslitteratur 
i ledarrummet. Genomgång av papperna bör göras än en gång. Vidare 
diskussion gällande förvaring bör föras.  
 
Vi har haft kontakt med tjeckiska scouter som undrar om de kan sova i lokalen 
den 23 nov. Detta är helt i sin ordning dock är det viktigt att man inte stör resten 
av huset.  
Det finns en ny brandsläckare i hallen.  
Dammsugare och skarvsladd på 25 meter önskas.  
Observera skogränsen, speciellt nu när det börjar bli grusigt!  
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Pliiigis har möjlighet att ställa ner en gratis dator till lokalen, är detta intressant 
för kåren? Diskussion förs. Finns det möjlighet att fixa en skrivare till detta? AU 
tar med sig frågan.  
 
c. Pettersberg:  
Det har varit en arbetsträff med 19 närvarande, ingen av gårdsfogdarna hade 
möjlighet att närvara. Under helgen rensades sly, stolar fixades med mera. Det 
var en bra arbetsträff! En del föräldrar var med och det hade varit bra med 
närvarande gårdsfogdarna så att fler saker kunde ha fixats och man hade haft 
en mer kvalificerad ledning. Det hade behövts. Gårdsfogdarna är mycket nöjda 
med röjningen i dungen! Det finns instruktioner för mycket i stugan och detta är 
mycket bra för uthyrare. Man märker att det blir bättre o bättre ordning. 
  
Larsa undrar om det kommit brev till kåren gällande sophantering från 
Södertörns Renhållning, om metalltömningen försvinner. Inget har kommit till 
postmottagaren. Agga kollar med kassören om det har stått något på 
fakturorna. Han undrar även om kallelse till vägsamfällighetsmöte har kommit. 
Samma svar som ovan.  
 
Uthyrningen har varit bra, endast en helg har varit obokad. Pettersberg är en 
bra stuga och hyresgästerna är nöjda.  
 
d. Ekonomi:  

Ingen skriftlig rapport har inkommit men allt går enligt rapport. Vad ska man 
göra med avdelningar som inte söker avdelningsbidrag? Tänk på detta! Sök i 
tid! 
 
e. AU informerar:  

Årsskifte, kalenderårsskifte kommer. Vissa bidrag skall sökas då. Peter 
återkommer gällande detta.  
 
gvb.nu genomgår ett antal förändringar. Ett antal faser kommer att genomföras 
för att vi inte ska vara alltför beroende av vår egen server. Första steget, att 
stänga av gvb.nu/mail, har gjorts. Alla mail vidarebefodras till alternativa 
mailadresser.  
Nästa steg är att en del sidor skall läggas över på ett webbhotell. Därefter är det 
även en del tjänster som kommer att läggas över på hotellet.     

8. Läger 2010 
 
a. Brittmäss, upptäckarscouter; verksamhet 
b. Brittmäss, upptäckarscouter; ekonomi 
c. Brittmäss, äventyrarscouter; verksamhet 
d. Brittmäss, äventyrarscouter; ekonomi 

 

Punken bordläggs till nästa KS då inga rapporter inkommit. Inkom med dessa 
snarast!! 
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9. Läger 2011 
Åsa: Skogsmännen kommer inte att åka på camp-in-camp. Det känns som att 
upplägget ger mer arbete och mindre läger, framför allt för våra scouter. 
Funderingar finns runt att göra något annorlunda såsom fjällvandring eller 
segling.  
Gnagarna: har inte hunnit prata om lägret men kommer inte att åka på camp-in-
camp.  
Snabbfötterna har inte pratat om det men Björnö har varit på tapeten.  

 
10. E-kurs, bidrag till äventyrsscouter      

En begäran har inkommit att GVB ska betala 450 kr per GVB-scout som deltar 
på E-kursen i år. Troligtvis gäller detta 16 scouter. Den totala avgiften är 1000kr 
(450kr GVB/550kr scout). Kursledningen hoppas att distriktet bekostar stugan. 
    KS beslutade att bifalla begäran.  
 

11. Julavslutning 
12.30 Samling Bredäng  
13.15 Samling Stan  
13.30 Utomhusaktiviteter  
Tänkbara platser är Vasaparken, Obsan, runt kyrkan. Fika utomhus. Vid dåligt 
väder går det att ha fika inomhus, övre våningen i församlingssalen 
14.30 Gustaf Vasa lillkyrka  
Ceremoni och märkesutdelning.  
15.30 Slut  
16.30 Tillbaka Bredäng  

 
Upplägget är anpassat för att kunna vara i Lillkyrkan. KS meddelar att man vill 
fika inne och endast leka ute samt att det vore önskvärt att Niklas Hidmark 
deltar med ”mellanprat” och orgelspel. AU jobbar vidare på förslaget. AU 
ansvarar tills AU delegerar.  

 
12. Distriksstämman 23-24 okt, återrapportering.  

Kåren hade fullt antal delegater men var inte helt organiserade innan. Första 
gången stämman hölls i Stockholm och första gången det var utspritt på flera 
dagar. Ett antal motioner hade inkommit från en motionär, men alla föll. 
Distriktsstyrelsen verkade inte vara helt förberedd.   

13. Inkomna motioner och arbetsformer för KST 2011. 
AU har diskuterat frågan om nästa KST och skissat på ett antal förslag i syfte 
att få ett snabbt och smidigt KST som alla blir nöjda med. 

 
AU föreslår att: 
● KST hålls på en söndag, förra gången var det på en onsdag vilket gjorde att 
ett flertal medlemmar inte kunde närvara.  
● KST startar tidigare än vanligt, det funkar inte att dra igång mötet klockan 18 
på kvällen och tro att man är hemma före 23. Det vi vinner är att alla blir mindre 
stressade och att vi får ett bättre diskussionsklimat. 
● Motionen om drogpolicyn ser vi som den tunga biten som kan ta tid. Förra 
KST tog det långt tid, med ständiga avbrott om votering och liknande. AU 
föreslår att man i planeringen avsätter 1-1,5 timme för diskussion, så att alla 
som vill får komma till tals och sedan, vid ett visst fastställt klockslag, fattar vi 
beslut i frågan. Detta innebär, och är något AU ser positivt på, att diskussionen 
gällande motionen förs ute på avdelningarna under året. 
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14. Övrigt 
Åsa Jonsson är kårutbildare och undrar om en kårkurs med tema ”Barn med 
särskilda behov” är intressant? I så fall kommer den att äga rum under en 
lördag alternativt en söndag under nästa termin. KS anser att detta är mycket 
bra initiativ och önskar att den blir obligatorisk för en ledare/assistent per 
avdelning. Det finns ekonomiskt utrymme för symbolisk present till kursledaren. 
  
 

 
15. KS avslutas 

Peter avslutade mötet. 
 

 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Robert Jonsson 

Justeringsperson 

 

  


