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Kårstyrelsens sammanträde nr 369 
Datum: 2011-01-30   Tid: 18:30 Plats: Bredängsvägen  

Närvarande: Peter Gustafsson, Konstantin Josefsson, Agnieszka ”Agga” Wrzalik, Lars-
Olof ”Pliiigis” Sandberg, Lars-Olov Bergstrand, Simon Ström, Robert Jonsson samt 
Kjell ”Limpan” Lindberg.  
 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Konstantin Josefsson valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 15/ Gnagarnas 
bidragsansökan, 16/Simon gällande planeringshelgen samt 17a/ Simon. 

5. Genomgång av protokoll 368 
Mindre ändringar gjordes och det beslutades att lägga protokollet till 
handlingarna.  

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes.  

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: har haft två möten hittills. Närvaron har börjat svagt, det har varit 
drygt tio scouter på vardera möte och man är dubbelt så många på pappret. 
Trots detta så har det varit ett glatt gäng på mötena. En ny scout har börjat och 
varit med på båda mötena. I övrigt rullar det på.     

II. Waingunga: Stina är tillbaka i verksamheten. Det var 24 scouter närvarande 
på senaste mötet.         

III. Snabbfötterna: Ingen avdelningsrapport har inkommit och status är för 
närvarande okänd.       

IV. Gnagarna: Närvaron är fantastisk, runt 31 scouter på varje möte. Sedan 
senaste KS har man övertagit en scout från Skogsmännen och två andra 
scouter har slutat pga andra aktiviteter. Hittills har snittnärvaron varit 28, ganska 
bra för att vara en vårtermin. Dock hade man mycket sämre närvaro på 
kåravslutningen, endast 14 närvarande scouter. Sedan förra KS har man haft 
ett ”Vi och världen”-möte (se hemsidans bilder) med en närvaro på 26 scouter 
samt  ett möte på Lucia med luciatåg, utvärderning och planering. Närvaron då 
var 25 scouter. Sex Gnagare deltog på julottan, två scouter och fyra ledare. 
Man har hunnit med tre möten på vårterminen, Långdans med Kims spel och 
organisationstävling (27 närvarande), Räver raskar med isvett (29 närvarande) 
och ett pulkamöte med varmkorv. Till nästa KS kommer man att ha vanliga 

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2011-02-27  
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möten samt en övernattning på Skatboet. Dessutom funderar de på att gå på 
Skansen på sportlovet. 

V. Skogsmännen: har för tillfället drygt 30 scouter varav en ny (kompis) som 
börjat och varit med på alla möten denna termin. Avdelningen har varit på både 
SKROV och E-kursen sedan senaste KS. Närvaron på den senare var hög, 18 
av 21 möjliga GVB deltagare var närvarande. Denna termin har man haft tre 
möten hittills och varit på rådspatrullsövernattning på torpet. Man kommer att ha 
en avdelningsövernattning på Påta snart där man kommer att öva isvett. 
Rådspatrullen ska iväg på grottexpedition i Tyresö. Ledarteamet funkar bättre. 

VI. Rovfåglarna: Ingen avdelningsrapport har inkommit, status okänd.         

VII. Absolut Gustaf: .Är fyra till fem närvarande scouter på varje möte och sju 
på pappret, det är flera som jobbar varför närvaron ibland är sviktande. Just nu 
fortsätter man med ”hemma hos” möten, nästa besök kommer att gå till Lovisa. 
Förutom det har man haft ett pulkamöte då man åkte på baksidan av 
Observatorielunden och man har haft ett möte med Mushjorten, tyvärr var det 
dålig respons på det mötet. I mars kommer man att åka iväg till Petters och i 
sommar ska hela laget åka ner till Jamboreen, både som deltagare och 
funktionärer. Dessutom kommer man att segla i sommar.   

VIII. Mushjorten: Mötena besöks av fyra till fem scouter och två ledare varje 
möte. Laget har inte kommit igång med verksamheten än, innan jul var det lite 
halvsegt med många inomhus möten med fika och lekar. Planen är att man ska 
komma igång med aktiviteter under terminen, dvs ordentliga saker att göra, 
hittills har man haft ett möte med Absolut Gustaf och ett planeringsmöte. I mars 
åker man på övernattning, man funderar på att göra något med AFs utmanare 
och man har pratat om hemma-hos-möten, Laserdome, klättring samt 
ävertyrsbad. Emma och Sonja har slutat och ska avregistrerats. Erika har tagit 
en paus från att komma på mötena men hon kommer väldigt gärna med på 
övernattningar. Senaste tiden har mötena förts på torsdagar det krockar som 
bekant med Skogsmännens möten men det är den enda dagen som alla kan 
närvara. Man för en dialog med Skogsmännen och utvärderar hur det funkar. 
Mushjorten håller till i Utmanar-rummet.   
 
Uppmaning till alla: Den 15 februari skickas inbetalningskort ut från förbundet. 
Det vore bra att avregistrera alla inaktiva medlemmar inför utskicket. 

b. Lokaler och material:  

Bredäng:  
I lokalen har det varit intrång men utan någon åverkan på ytterdörren. Alla låsa 
skåp bröts upp och innehållet slets upp och resulterade i en enda stor röra (tom 
kylskåpsdörren stod öppen). Dock är det inget som saknas. Troligtvis har 
helghyresgästerna glömt att låsa dörren men det kan lika gärna vara någon av 
oss. Det är skönt att inget förstördes utan bara slets ur.  
Konstantin har installerat ett nytt elektroniskt lås. Det finns en kännare som kan 
känna av om dörren är stängd. Till detta hör elektroniska nycklar med chip som 
öppnar dörren. Dessa nycklar kommer att vara personliga och är till för att 
monitorera helghyrare om de utnyttjar lokalen mer än de ska. Alla som behöver 
nyckeln till lokalen beställer en från Konstantin. De ska vara något begränsade 
men behöver man nyckel så ska man självklart få en. Låscylindern kommer att 
bytas och nycklar kommer att finnas hos lokalfogden, Peter samt Konstantin 
som alla bor nära lokalen.  
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Det finns numera en plåt över brevinkastet (så att det inte används) med snygg 
logga. 
 
Robin Engström ankom mötet.           

Rehnsgatan: 
Det är allmänt stökigt i lokalen. Waingunga har fått söljnålar snodda och 
söljmaterial har försvunnit från deras skåp.  
 
Kabelmodemet är bytt och internet funkar numera. I samband med detta finns 
ett förslag om att byta operatör och teknik från Telia till Comhem samt att ta bort  
telefonsvararen. Se bilaga 1. KS beslutade att genomföra bytet. 
 
Kontakten för kopiatorn bör kopplas ur så att den inte kan stängas av. Fredrik 
har tydligen gjort det.  
 
Datorn till kodlåset håller på att packa ihop men hårddisken går inte att få loss. 
Programvaran verkar inte finnas någonstans. Frågan är om vi ska ha samma 
låssystem som i Bredäng. Rhensgatans system är mer avancerat med 
tidsstyrning vilket är mer praktiskt och bättre. Vi ska försöka behålla detta och vi 
ska försöka få över applikationen (svårt) till en ny dator. Om den nuvarande 
datorn går sönder kommer man inte att kunna göra förändringar men allt som 
redan är inlagt kommer att fungera fortsatt. 
 
c. Pettersberg: 
Man har äntligen lyckats få ihop redovisningen till St Göranskommitén. Det 
enda som saknas nu är revisorns underskrift. Totalt 2943 kr betalas tillbaka. 
 
Soptunnorna står numera vid brevlådorna i Söderby.  
 
Det har letat sig in möss i storstugan och festat på kvarglömda pepparkakshus 
och stearin. Lämna inte kvar ätbara delar efter övernattningar! 

Vid senaste interna uthyrningen lämnades ytterdörren i logementsdelen öppen 
och släppte ut värme. Detta har kostat oss några tusen. Se till att allt är stängt 
när ni lämnar stugan! 

  
d. Ekonomi:  

Vi har fått 30 000 kr för höstens medlemsavgifter från förbundet men utan 
någon specifikation. Förbundet hänvisar istället till Scoutnet. Hyresbidrag 
utbetalas för hela 2010 i mars. I övrigt är det mycket som inte har hänt och 
mycket som redan har hänt. Se bilagor: Balansrapport_jan_2011.pdf samt 
Ekonomi1011.pdf. 

 
e. AU informerar:  

Den 15 februari ska vi ansöka om medlemsaktivitetsbidrag. Inför detta behöver 
Peter närvaron för året 2011 snarast.  
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8. Läger 2010 
 
a. Brittmäss, upptäckarscouter; verksamhet 
b. Brittmäss, upptäckarscouter; ekonomi 
d. Brittmäss, äventyrarscouter; ekonomi 

 

Intet nytt. Inkom med dessa snarast! 
 

9. Läger 2011 
Datum är satta för alla grenar utom för Mushjorten. Upptäckarna ska vara på 
Vässarö 9-14 augusti (Inte bokat än dock). Ett förslag är att köra upp alla tält till 
Upptäckarnas läger och ha kvar dem på Vässarö till dess att Äventyrarna 
kommer dit.  
 
Åsa Jonsson vill låna tält till Jamboreen.  
 

10. Nedskärningar i kommunens bidrag  
Punkt 10, 11 samt 12 tas i ett svep. Se bilaga 2 – Föreningstöd. Peter har varit 
på möte gällande nedskärningarna inom Idrottsförvaltningen. Nu ska 5 miljoner 
sparas mot tidigare 10 miljoner. Det som händer 2012 vill tjänstemännen 
diskutera under våren. Politikerna vill komma bort från generella bidrag och röra 
sig mot projektbidrag, självförsörjande, bonus osv. En referensgrupp för alla 
idrotter ska tillsättas, formellt sett är det distriktet som utser en scout som 
representant. Vi vill ha generella bidrag och inte projektbidrag. 
För 2011 ser inkomsterna bra ut. Hur det ser ut i framtiden vet man inte. 
 
Stort tack till alla föräldrar för deras stöd och skrivelser som stöd i detta 
sammanhang. Stort tack till Peter för hans stora engagemang.  
Detta applåderades.  

 
11. Kårens hantering av lägerbidrag 2011 

Inga förändringar mot nuvarande hantering.  
 

12. Kårens hantering av utbildningsbidrag 2011 
Inga förändringar mot nuvarande hantering. 

 
13. Ansökan om bidrag till Äventyrskursen 

Simon ansöker om ett bidrag på 50% för deltagande på Äventyrskursen.  
KS beslutade att bifalla ansökan. 

 
14. Terminsprogram VT2011 

 Se bilaga 3. KS beslutade att anta programmet i sin helhet.  
 

15. Gnagarnas bidragsansökan 
Se bilaga 4. Limpans motförslag: 1200kr, ej lyktor.  
KS beslutade att bifalla ansökan i sin helhet.  
 

16. Simon angående planeringshelgen  
Simon önskar en allmän diskussion gällande helgen.  Diskussion förs.  
 

17. Övrigt: Simon 
Simon föreslår att Operation Rhensgatan genomförs under våren. 
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18. KS avslutas 
Peter avslutade mötet 

 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Konstantin Josefsson 

Justeringsperson 
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Bilaga 1 – Förslag angående 
telefoni på Rehnsgatan 

 
Internetabonnemanget på Rehnsgatan har nu funnits ett tag och fungerar bra. 
Vi har haft vissa inkörningsproblem. Det modem vi hade från början var trasigt 
men är nu bytt. Ytterligare förbättringsåtgärder som ska göras är att få till 
trådlöst stöd och montera modem och kablar på ett praktiskt sätt längs väggen.  

Det är Comhem som är leverantör av uppkopplingen och de kan även erbjuda 
telefoni. Idag betalar vi per månad till Telia 125 kr för abonnemanget och 30 kr 
för telefonsvararen. För detta får vi ett analogt abonnemang. Från Comhem kan 
vi få telefoni via modemet för 69 kr i månaden och 15 kr för telefonsvarare. 
Telefonnumret kan vi behålla och spärrtjänster (för tex utgående mobil- och 
betalsamtal) finns också. Vi kan använda samma telefonapparat som idag. En 
nackdel jämfört med idag är att telefonin inte fungerar vid strömavbrott.  

  

Förslaget är att omgående byta från Telia till Comhem som telefonileverantör på 
Rehnsgatan. 
 
 



7 

Sida 7 av 11 

Bilaga – 2 Föreningsstöd 
 
Ang bidragsnedskärningarna hos Stockholms kommun och konsekvenser för 
GVB – Inför KS 110130 

I torsdags det möte hos Idrottsförvaltningen inom Stockholm stad. Endast tjänstemän 
var med på mötet. Från idrotten närvarade ca 15 personer och från Stockholm Ungdom 
närvarade ca 10 personer, varav jag (Peter Gustafsson) och Jens Liif från SSDs 
styrelse var två av dessa.  

Tjänstemännen rapporterade följande: 

• Idrottsförvaltningen har av kommunfullmäktige fått minskade anslag för budgetåret 

2011 samtidigt som de fått i uppgift att rusta stadens idrottsanläggningar. För att klara 

av det behöver de frigöra 26 miljoner kronor. En del av detta ska sparas på 

föreningsstödet. 

• Föreningsstödet var 2010 på totalt 40 miljoner kronor. Ursprungsförslaget var att 

under 2011 spara 10 miljoner kronor. Efter massiv kritik är det nu ändrat till 5 miljoner 

kronor.  

• Ingen konsekvensanalys har gjorts. 

• Förvaltningens förslag är att spara dessa 5 miljoner kronor genom neddragningar i det 

som kallas medlemsaktivitetsbidraget och att samtliga föreningsbidrag betalas ut 

under våren 2011. 

• Idrottsförvaltningen och i viss mån även idrottsnämndens politiker ska ha fortsatt 

dialog med idrotten och övrigt föreningsliv, genom någon form av möten. 

Stockholmsidrotten och Stockholm Ungdom kallar till dessa möten och för vår del är 

det SSD som sköter kontakten. 

• Idrottsnämnden vill fortfarande ha en annan typ av föreningsbidrag, gärna med 

inriktning mot projektbidrag och extra stöd till de föreningar som ökar sin 

självfinansieringsgrad, sk bonus. 

Vi representanter från idrotten och övrigt föreningsliv framförde följande: 

• Besparingarna är dåliga ur många aspekter 

• Bra med fortsatt dialog 

• En beskvikelse att ingen politiker deltog på mötet 

• En inriktning mot projektbidrag och bonusar är katastrofalt dåligt. 

• Bra att föreningsstödet betalas ut under våren 2011 

• En besparing på just medlemsaktivitetsbidraget är det minst dåliga för de allra flesta. 
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Här är lite siffror kring det som kallas för Föreningsstödet 

Bidragsform År 2010 
(mkr) 

GVB fick 
2010 (kr) 

År 2011 
(förslag) 

GVB 2011 
(kr, 
prognos) 

GVB 
Budget 
2011 (kr) 

Grundbidrag (3 000 kr) 1,5 3 000 1,5 3 000 3 000 
Medlemsaktivitetsbidrag 15,8  16 807 10,8  10 000 15 000 
Lägerbidrag 1,0 58 895 1,0 37 000  
Ledarutbildningsbidrag 1,5 15 675 1,5 10 000 10 000 
Hyresbidrag 9,5 124 500 9,5 124 500 120 000 
Särskilda insatser 2,4 0 2,4 0 0 
Handikappverksamhet 2,1 0 2,1 0 0 
Ridsport 2,1 0 2,1 0 0 
4H 2,4 0 2,4 0 0 
SISU 1,2 0 1,2 0 0 
Ungdomsledar-
stipendium 

0,2 10 0,2 0 0 

SUMMA 39,7 218 877 34,7 184 500 148 000 

 

För GVBs del räknar vi alltså med att mista cirka 5 000 kr i medlemsaktivitetsbidrag. 
Bedömningen är att vi klarar det inom befintlig budget, det finns andra poster som 
antagligen inte kommer utnyttjas fullt ut.  

Kommunen gör ingen förändring av lägerbidraget, ändå är prognosen att vi får ca 
10 000 kr mindre än förra året. Anledningen är att enligt 2010 års regelverk har vi fått 
för mycket pengar och vi ska inte räkna med att det blir så under 2011.  

För 2010 skulle vi ha fått 36 750 kr i lägerbidrag från kommunen. Kåren i sin tur har 
betalat ut 33 695 kr till Pettersberg och avdelningarna. I verkligenheten har vi fått 
58 895 kr. Det betyder att vi har en uppbyggd reserv.  

Ett sätt att hantera den mycket osäkra framtiden (vi vet inte vad som händer 2012) är 
att behålla kårens interna bidragsregler (dvs 35 och 15 kr) och spara den uppbyggda 
lägerbidragsreserven tills vi vet vilka bidragsregler som gäller 2012 och framåt. 
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Bilaga 3 – Terminsprogram VT2011 
Jan 2011  

fr–sö 07–09  Planeringshelg  
(http://www.gvb.nu/aktuellt/planeringshelgvt11.pdf)  

må–sö 10–16  Gnagarna och Skogsmännen börjar i denna vecka. Övriga börjar en vecka senare  

må 10  Skolan börjar 
(http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Spr
akcentrum/Terminer-och-lov/)  

sö 30 18.30  KS i Bredäng  
(http://gvb.nu/for_oss/ks/index.html)  

Feb 2011  

sö 06  Snåriga Skäggen, SSD-arr  
(http://www.ssf.scout.se/stockholm/aktiviteter/kalendarium/snariga-skaggen2/)  

fr–sö 11–13  ÖV Gnagarna på Skatboet  
(http://www.gvb.nu/avdelningar/gnagarna/ovinbj_110211-13.pdf)  

fr–må 11–14  Äventyrskursen, Birka-kurs 
(http://www.ssf.scout.se/birka/service/arkiv/nyheter/ge-dina-scouter-ett-riktigt-aventyr-/)  

fr–sö 18–20  ÖV Skogsmännen på Påta 
(http://gvb.nu/avdelningar/skm/isov_18_20_feb11.pdf)  

fr–sö 25–27  Arbetsträff på Pettersbeg (http://www.gvb.nu/aktuellt/arbetstraff_1vt11.pdf)  

må–fr 28–04  Sportlov  
(http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Spr
akcentrum/Terminer-och-lov/)  

Mar 2011  

on 02  Gnagarna går på Skansen  
(http://gvb.nu/avdelningar/gnagarna/skansen_sportlovet11.pdf)  

sö 06 18.30 KS i Bredäng  
(http://gvb.nu/for_oss/ks/index.html)  

fr–sö 11–13  ÖV Snabbis och Rovfåglarna   

fr–sö 11–13  Äventyrskursen, Birka-kurs  
(http://www.ssf.scout.se/birka/service/arkiv/nyheter/ge-dina-scouter-ett-riktigt-aventyr-/)  

fr–sö 18–20  ÖV Absolut Gustaf på Petters  

fr–sö 25–27  SLUG-gruppdynamik (seniorscoutlagsutbildning), SSD-kurs 
(http://www.ssf.scout.se/stockholm/aktiviteter/kalendarium/slug-gruppdynamik/)  

Apr 2011  

sö 03 18.30  KS i Bredäng  
(http://gvb.nu/for_oss/ks/index.html)  

fr–sö 08–10  SLUG-projekt (seniorscoutlagsutbildning), SSD-kurs 
(http://www.ssf.scout.se/stockholm/aktiviteter/kalendarium/slug-projekt/)  

fr–sö 08–10  ÖV Gnagarna och Snabbis på Pettersbeg  

fr–sö 08–10  ÖV Rovfåglarna och Skogsmännen på Ådalen  

fr–sö 15–17  Arbetsträff på Pettersberg  
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må–to 18–21  Påsklov  
(http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Spr
akcentrum/Terminer-och-lov/)  

Maj 2011  

sö 01 18.30  KS i Bredäng  
(http://gvb.nu/for_oss/ks/index.html)  

lö 07  Scouternas Dag med Myrstigen, Björnklon och Älghornet), SSD-arr 
(http://www.ssf.scout.se/stockholm/aktiviteter/kalendarium/scouternas-dag2/)  

lö–sö 07–08  DM i scoutfemkamp, SSD-arr  
(http://www.ssf.scout.se/stockholm/aktiviteter/kalendarium/dm-i-scoutfemkamp/)  

fr–sö 13–15  Lådan (parvis tävling för våra Utmanare)  

fr–sö 20–22  Vandrarnas Hajk (för sistaårs Äventyrare)  

lö–sö 21–22  Hajk för Gnagarnas andraåringar och ev. Snabbis  

fr–sö 27–29  ÖV Waingunga och Stingarna på Petterberg  

lö–sö 28–29  Stockholm Marathon (Utmanare), Ev. Gnagarnas andraårshajk  

Jun 2011  

to–må 02–06  Öh-hajk för Skogsmännen  

fr 03 S kollov (Kr.hf.h.)  
(http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Spr
akcentrum/Terminer-och-lov/)  

må 06  18.30 KS i Bredäng  
(http://gvb.nu/for_oss/ks/index.html)  

to 09  Kåravslutning  

fr 10  Skolan slutar  
(http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Spr
akcentrum/Terminer-och-lov/)  

fr–to  17–23 Ledarutbildning Scout, ALU-juni, SSD-kurs 
(http://www.ssf.scout.se/stockholm/aktiviteter/kalendarium/52572/)  

Jul 2011  

sö–on 10–20  Absolut Gustafs segling  

ti–sö 26–07  22nd World Scout Jamboree - Världsscoutjamboreen 2011 
(http://www.worldscoutjamboree.se/)  

sö–to 31–04  Miniscout på Vässarö (Stingarna och Waingunga) 
(http://www.ssf.scout.se/stockholm/aktiviteter/kalendarium/miniscout-iii/)  

Aug 2011  

ti–fr 09–19  Läger för Äventyrare på Vässarö  

ti–sö 09–14  Läger för Upptäckare på Vässarö  

sö 21  KST (Kårstämma)  
(http://gvb.nu/for_oss/ks/index.html)  

må 22  Skolan börjar  
(http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Spr
akcentrum/Terminer-och-lov/)  

må–to 29–01 Verksamheten startar (prel) 
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Bilaga 4 –  
Gnagarnas bidragsansökan 
 

Ekonomin på avdelningen börjar bli dålig och försvinner lägerbidraget blir det inte roligt 
alls. vilja begära lite extra pengar – avdelningsbidraget gjorde vi slut på i höstas.  
1. Vi har köpt 5 nya livlineklumpar hos Pille för 760 kr (köp snarast om ni behöver 
något hos Pille – han lägger ned till midsommar). 
2. Vi är trötta på fotogenlukt på lokalen och tänkte köpa 6 lyktor för värmeljus upp till 
600 kr. 
3. Vi skall gör knivbälten (råbandsplatting) på ÖV och vill ha kalven med fyrkantsrem i 
läder 438 kr (håller livet ut). 
 
(Vi är på Skatboet, som kostar 130 kr/person och tar in 300 kr (vi skall äta och göra 
hajkbrickor också). Vi kan nog inte ta in mer pengar. 
  
Summa nästan 1800. 

 


