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Kårstyrelsens sammanträde nr 368 
Datum: 2010-12-05   Tid: 18:30 Plats: Rehnsgatan  

Närvarande: Peter Gustafsson, Konstantin Josefsson, Agnieszka ”Agga” Wrzalik, Lars-
Olof ”Pliiigis” Sandberg, Lars-Olov Bergstrand, Robin Engström, Carl Hamberg samt 
Kjell ”Limpan” Lindberg.  

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Lars-Olof ”Pliiigis” Sandberg 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 367 
Inga ändringar gjordes och protokollet lades till handlingarna.  

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes.  

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: har vanliga möten och allt rullar på än så länge. Dock har man en 
svajig närvaro.     

II. Waingunga: har haft övernattning i lokalen fredag till lördag. Lördag 
förmiddag åkte man till Tom Tits Experiment i Södertälje.  Föräldrarna tyckte att 
det var en billig och bra övernattning. Närvaron är skakig för tillfället, på mötena 
är runt 12 av 25 scouter närvarande.        

III. Snabbfötterna: har haft möten som vanligt. Man examinerar märkesböcker 
för tillfället. En avdelningsövernattning med Gnagarna gick av stapeln i 
november och det var en kall men trevlig övernattning. Till nästa KS kommer 
man att ha avslutningsmöte och organisationsmöte och man kommer att delta 
på julavslutningen. I vanliga fall är närvaron hög men på övernattningar är den 
förvånansvärt låg. Det är även svårt att få med scouter när man har 
övernattningar med andra avdelningar.       

IV. Gnagarna: Den 11 okt hette mötet ”Rep är kul”. Då var 14 gamla GV-ledare 
med på mötet och hjälpte till.  Man har även haft ett sjukvårdsmöte med 29 
närvarande scouter. Tack till Simon Ström som hjälpte till på organisationsmötet 
Inför övernattningen lärde sig scouterna surringar, samt hantering av stormkök 
och lykta.  På övernattningen var det många som inte kom, endast 17 scouter 
var närvarande. Kyla och att övernattningen inföll på första advent spelade 
troligtvis in. Bussen hem var inställd och man fick ta hjälp av Kerstins taxi. 
Mötet därpå var det inte många närvarande, drygt halva avdelningen saknades. 
Det var synd då mötet handlade om stjärntecken och Pliiigis hade byggt upp en 
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stjärnhimmel i stugan. Till nästa KS kommer man att ha Luciamöte och lite 
annat smått och gott.      

V. Skogsmännen: har drygt 31 scouter. Verksamheten flyter på men kvalitén 
på mötena varierar.       

VI. Rovfåglarna: ses lite då och då. Avdelningen har lite dålig närvaro. Alex har 
ringt och kontrollerat närvaron inför SKROV som man kommer att delta på.         

VII. Absolut Gustaf: har deltagit på Winer-övernattning. Lite rester har lämnats 
i frysen för SKROV. I övrigt har man haft ”Hemma hos” möten där scouterna 
själva planerar mötena. Det är kul att se hur folk bor. Laget vet fortfarande inte 
vad de ska göra i sommar men en B och C plan finns.    

VIII. Mushjorten: har inte full kontroll på sina möten men man har möten på 
söndagar. Man deltog på Winer med fyra scouter. Jonas, Bengt och Kaj är 
ledare. 

b. Lokaler och material:  

Bredäng:  

Ventilationsfiltret är bytt.  Det finns fluorescerande UV-pluttar i taket om man vill 
använda dem till någon aktivitet. Kolla med UV-lampa.          

Rehnsgatan: 

Tack till familjen Birkenfalk som har donerat ny spis, mikrovågsugn, kylskåp 
samt kaffebryggare till lokalen. Uppkoppligen till Internet fungerar inte just nu. 
Kom ihåg att slänga soporna! Kartongerna från arkivet finns numera i 
Duvhökens lya i Bredäng. Telefonabonnemanget är uppsagt enligt 
stämmobeslut. Stort tack till lokalfogden för arbetet under året! 
 
c. Pettersberg: 
Uthyrning som vanligt. 

Sophämtningen är förändrad, metall och restavfall måste tas med hem och 
lämnas på återvinningsstation. Sophämtningen blir flyttad till brevlådorna i 
Söderby om vägen inte kan plogas till 3,6 m bredd. Ingemar Larsson har lovat 
att ombesörja flytten om det blir nödvändigt. 

SMS-tjänstens telefon är nu påfylld igen (måste göras en gång om året, i slutet 
av november). Saldot är för närvarande 135 kr. Larsa har skapat ett konto på 
Comviq för att kunna hålla reda på saldo och påfyllning utan att behöva åka ut 
till Pettersberg och plocka ur SIM-kortet ur telefonen. Telefonen har samma 
nummer som förut. 

Dokumentet Petterscheck, som alla som hyr petters skall ta del av, är 
uppdaterat på grund av ovanstående (dokumentet finns på 
http://www.gvb.nu/om_oss/pettersberg/index.html i version 6.0) 

Taket är skottat, tack ansvariga för detta! 

Vägen från soptunnorna är fixad i höstas. Just nu är det mycket högt 
vattenstånd, eventuellt kommer störar att sättas upp.  

Det finns möss i huset som har festat till på madrasserna. Detta kan bero på 
kvarglömt godis i sängarna. Var noggranna med att ta bort alla godisrester efter 
övernattningar.  
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Kommer att hända fram till nästa KS: Uthyrning till kårens avdelningar och 
medlemmar fram till årsskiftet.  

Carl: Det vore fräscht att måla om i logementen. Kanske dags att byta ut 
sängarna? De börjar gå sönder nu. På nästa arbetshelg kanske man kan göra 
det.  
Stugfogde: Sist man gjorde något sådant så tog det tre helger på raken. Det är 
ett större projekt än man tror då man ska slipa, spackla, måla och ta hand om 
golven. Vi funderar på väggfasta sängar och gör en planering,  

  
d. Ekonomi:  

Resultat och balansrapport har fåtts av kassören. KO tycker att vissa punkter 
ser konstiga ut och han konsulterar med kassören. Vi har inte fått in några 
medlemsavgifter från förbundet, vad gör deras hantering för nytta egentligen? 

Mushjorten ska få en överföring från Absolut Gustav. Detta är pengar från 
Marathon. Överföringen gäller konto 2811 samt 2814 och summan är 5386kr. 
KS uppdrar åt kassören att utföra överföringen.   

Det ska bli intressant att se hur lägerbidragsutbetalningen blir. Om taket nås 
eller går över. 

 
e. AU informerar:  

Gällande julavslutningen så gör Peter ett utkast till inbjudan. Det är upp till varje 
avdelning att anpassa den till sin verksamhet.    

Avdelningsrapporter kommer numera att gå till hela KS.  

Första advent delades fika ut till kyrkobesökare. Tanken var att Fogel skulle 
skrapa ihop föräldrar men i slutänden var det endast några få som ställde upp. 
Det var väldigt kallt och besökarna passerade fort. Den totala inkomsten i 
stävan blev 560 kr.     

Ansvariga för midnattsmässan och julottan är Carl Hamberg och Viktor Knaust.  

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

 

Gällande punkt 8c så har en verksamhetsberättelse inkommit. Se bilaga 1.  
  
Gällande punkt 8d så har Åsa Jonsson inkommit med en skrivelse som i korthet 
innebär att man vill undanta ledarna från betalning av lägeravgift.  
Efter diskussion beslutade KS att avslå förslaget. En kort diskussion fördes 
också kring AFs vilja att betala ledaravgift och lägerbidrag.  KS poängterar att 
dessa avgifter ska betalas enligt den budget som tidigare är godkänd.  
    
Åsa föreslås inkomma med motion gällande ny praxis för ledare inför KST 
2011. 
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9. Läger 2011 
Spårarscouterna åker på läger i augusti. Gnagarna åker i mitten av juli.  
 

10. Uthyrning INCA  
KS beslutade att bifalla ansökan om uthyrningen. Se bilaga 2.  

 
 

11. Övrigt 
Inget övrigt fanns att avhandla. 

 
 

12. KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 
 

 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Agnieszka ”Agga” Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Lars-Olof ”Pliiigis” Sandberg  

Justeringsperson 
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Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 
Brittmäss äventyrarscouter 

Förläger 

Under helgen innan lägret hölls ett förläger där 6 patrullscoutledare, 2 
juniorscoutledare och lägrets intendent deltog. Under förlägret byggdes bland 
annat portal, uppställningsplats, kök och ledarby.  

Verksamhetsberättelse Patrullscoutläger på Brittmäss 2-13/8 2010 

Under två veckor på en äng, 
Sov scouterna ute, utan säng. 
Sin mat fick de själva laga, 
Och i sjön sig var morgon tvaga. 
  

I regn och rusk de byggde sin by, 
Hoppades förgäves på klarare sky. 
Spis, matsal och ställ för tvätt, 
Surrades upp båd’ hastigt och lätt. 
  

När lägret var klart för veckorna två, 
Fick scouterna lust att gå ut och gå. 
Över Båven de tog sig med kanot, 
Solen kom fram och lyste dem emot. 
  

Efter natt på olika ställen två, 
Förtärdes lunch under himmel blå. 
En tant med fradga munnen kring, 
Bråkade med scouter om ingenting. 
  

Hajken varade i två nätter, 
Över vatten, över slätter. 
Mystiska saker stötte de på, 
Kan det möjligen vara så… 

  

Att utomjordingar i trakten 
huserade? 
Var de med tyska forskare lierade? 
Snart nog kom de till lägerbyn hem, 
Och tävlade inom grenarna fem. 
  

Det battlades också under många dar, 
Priset har vinnaren ännu kvar. 

Bandanas de fick att på huvudet bära, 
Att för alla visa de vinnandes ära. 
  

Lägerbål hölls i stockarnas ring,  
Äran att spexa skickades kring.  
Regnet föll stritt på hjässorna alla, 
Lägerbålsropet ut över Båven skalla’ 
  

På kvällsövning fick scouterna så 
bestämma, 
Om utomjordningarna skulle stanna 
hemma. 
Forskartysken var så skum, 
Det visade sig att han var dum. 
  

På auktion fick scouterna rekvirera,  
Sånt de behövde och mycket mera. 
På brodagen fick de en ny patrull,  
Tillsammans med scouter från annan 
kull. 
  

Mot slutet av lägret det vankas till 
fest, 
Till mat har de valt det de gillar bäst. 
Per handlade all vår mat, 
Han var sannerligen inte lat. 
  

När lägret är slut inget får vara kvar, 
Rivas allt måste av envar. 
Det packades under mycket spring, 
Kvar lämnades ett tack och ingenting.

 

 
 
 
 
 
 
 



6 

Sida 6 av 7 

Lägret hade totalt 31 deltagare. Från Adolf Fredriks scoutkår, avdelningen 
Stigfinnarna deltog sex patrullscouter och från scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs 
avdelning Skogsmännen deltog 25 patrullscouter. Två av deltagarna anlände efter 
tre respektive åtta dagar och två lämnade lägret efter sex respektive sju dagar. 12 
ledare från båda scoutkårerna deltog under hela eller delar av lägret. 

  

Under lägrets två veckor besöktes sjukhus i närområdet vid fyra tillfällen. Alla 
skador var lindriga, men en av skadorna ledde till avbruten lägervistelse på grund 
av sömnproblem i samband med skadan. Alla tillbud hanterades utmärkt av 
ledarna på lägret. 

Lägerchef var Åsa Jonsson, ekonomiskt ansvarig var Simon Ström. Under vecka två 
var Einar Nygård lägerchef. 

  

Åsa Jonsson och Einar Nygård 

Lägerchefer 
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Bilaga 2 – Uthyrning INCA 
 

Hej 

Se nedan. Finfina pengar. Med upplägget från förra året så drabbas alla avdelningar ett 
möte var, förutom Gnagarna som drabbas två måndagar. Vi tar upp frågan på nästa 
KS.  

.... Peter 

---------- Vidarebefordrat meddelande ---------- 

Från: amarna@bredband.net <amarna@bredband.net> 

Datum: 24 november 2010 08:57 

Ämne: Re: hyra av lokal 

Till: Peter Gustafsson <peter@gvb.nu> 

 

Helt okej.  

 

On Tue, 23 Nov 2010 21:00:02 +0100, Peter Gustafsson <peter@gvb.nu> wrote: 

Hej Helene   

Det preliminära svaret är att det inte är några problem, men jag ska stämma av saken 
med mina kollegor i kåren. Vi har styrelsemöte den 5 december, är det ok om jag hör 
av mig den 6 dec? 

.... Peter 

Den 23 november 2010 18:07 skrev amarna@bredband.net <amarna@bredband.net>: 

Hej Peter! 
Hoppas allt väl med dig och att du haft en skön sommar att tänka tillbaka på nu i 
novemberrusket. 

En ny förfrågan om vi, Inkaspirit, kan hyra samma lokal som i våras och denna gång för 
perioden 

12 - 17 mars = 6 dagar 

19 - 20 mars = 2 dagar. 

Mvh Inkaspirit genom Helene Wikström. 

Använder nu epost-adress: amarna@bredband.net 


