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Kårstyrelsens sammanträde nr 370 
Datum: 2011-03-06   Tid: 18:30 Plats: Bredängsvägen  

Närvarande: Peter Gustafsson, Agnieszka ”Agga” Wrzalik, Lars-Olof ”Pliiigis” 
Sandberg, Lars-Olov ”Larsa” Bergstrand, Simon Ström, Kaj Jonsson, Kjell ”Limpan” 
Lindberg, Robin Engström samt Alexander Olsson.  
 

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 följande tillägg: 10a/ Basmärken samt 
10/b Simon Ström.  

5. Genomgång av protokoll 369 
Mindre ändringar gjordes och det beslutades att lägga protokollet till 
handlingarna.  

6. Kompletterande val 
Stina Hedskog valdes till assistent på Waingunga.   

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: har verksamhet som vanligt men är få ledare, endast Peter och 
Rickard är ledare på avdelningen. Tommy kommer inte att vara med så mycket 
under denna termin. Det har varit en liten nedgång i antalet närvarande scouter 
men tre scouter har börjat. Det är en kompisrekrytering, en tjej från Hallunda 
och en tjej som bor i Bredäng men går i skola i stan. Man hade inget möte 
under sportlovet.     

II. Waingunga: Avdelningen har haft en helgaktivitet där man åkte pulka och 
grillade korv i Observatorielunden. En scout har slutat och två nya scouter har 
börjat.          

III. Snabbfötterna: Två scouter har slutat och en till scout verkar vara på väg 
bort. Eventuellt får man tillbaka en scout då hon hellre vill gå med sina 
kompisar. Verksamheten i stort verkar fungera bättre. Avdelningen har haft 
möten i vanig ordning med fullt liv i luckan. Simon Ström har ställt upp som 
ledare för Rovfåglarnas del då Alexander Olsson varit bortrest.        

IV. Gnagarna: har haft en sportlovsaktivitet på Skansen med fyra deltagande 
scouter och en förälder. En övernattning var inplanerad med 22 anmälda 
scouter men blev inställd på grund av snöoväder. Man har även haft ett möte 
med 22 ledare och 12 scouter! Fram till nästa KS kommer man att träna 
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personliga mått, kompassen, sjukvård, woodcraft och ha ett föräldramöte. 
Pliiigis är tveksam till att 70åringar bör åka på läger.  

V. Skogsmännen: Har haft en grottexpedition som blev mycket lyckad. Man 
har även haft en övernattning med is-tema men närvaron var mycket dålig, 
endast 13 av 30 scouter närvarade. Scouterna tränade bland annat på att ta sig 
upp ur is-vakar. Det är svårt att planera för sådan verksamhet speciellt när et 
gäller den ekonomiska biten. Man har haft ett föräldramöte då den frågan togs 
upp. Förslagen som kom upp var att börja övernattningen på lördagen eller att 
komma hem tidigare på söndagen. Framöver kommer det att vara 
patrullövernattningar, en nu i helgen och en helgen därpå. Patrullerna ska vara i 
Hönshuset (Ådalen) och Trestugan. Eventuellt kommer en patrull att vara på 
Fogdetorpet. Under våren kommer tredjeåringarna att delta i en ny tävling, 
Ösmo 24:an. Det är en tävling som funnits länge men som vi aldrig tidigare har 
deltagit i tidigare. I samband med den så kommer man att ha förstaklassprovet.    

VI. Rovfåglarna: har en bra närvaro, med tre deltagande scouter som mest. 
Det är en bra närvaro då avdelningen är totalt fem scouter. En scout har 
tillfälligt kommit tillbaka. Simon har hjälpt till på tre möten då Alexander Olsson  
varit borta. En assistent har varit med på ett möte. Avdelningen har haft både 
seriösa möten och lekmöten.           

VII. Absolut Gustaf: .Fungerar bra. Avdelningen ska på övernattning snart. I 
sommar ska de segla i Lysekil och båten är bokad.   

VIII. Mushjorten: är just nu 10 medlemmar och det är ingen ny som har börjat 
men Erica Permert kan tyvärr itne delta på mötesdagarna. Hon är däremot 
mycket intresserad av att komma på övernattningar. Avdelningen har haft 
matlagningsmöte och skapat saker ihop. Man har även haft ett filmmöte och 
diskuterat inredningen i seniorlyan. Där har man tänkt sig installera ihopfällbara 
bänkar och bord. Man har pratat om vad man kan tänkas göra i sommar och 
man har kommit fram till ett antal förslag. Till nästa KS kommer man att ha en 
övernattning med Absolut Gustaf samt ett spelmöte. Bengt Liljeros håller i 
verksamheten resten av terminen. Mushjorten har, efter moget övervägande, 
beslutat att inte representeras av Robert Jonsson i styrelsen längre. Han är 
informerad om beslutet och Mushjorten kommer inte formellt att utse någon 
annan att ta den platsen utan platsen kommer att roteras så att vem som helst 
ur laget kan komma och representera lagets intressen i kåren samt kårens 
intressen. 
 
Konstantin Josefsson ankom mötet  
 
b. Lokaler och material:  

Bredäng:  
Det nya låssystemet fungerar, dock inte i extrem kyla. Den söndagen den 13de 
februari var det problem med dörren på grund av kylan.            

Rehnsgatan: 
Det finns numera en backup-dator med ett klonat system till låssystemet. Tack 
till Konstantin för ett väl utfört arbete! 
 
Gällande telefoni och Internet så pågår just nu ett systembyte från Telia till 
Comhem.  
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Den planerade Operation Rhensgatan ställdes tyvärr in. Behovet finns dock 
kvar.  
 
Utmanar-AU önskar hyra lokalen för Försmak. Örnsbergs scoutkår önskar hyra 
lokalen i april. Styrelsen tycker att det är helt i sin ordning att en patrull sover 
över i lokalen under förutsättning att det råder tystnad i lokalen efter 22:00.  
 
Arbetet med de ljudisolerande plattorna pågår och det finns en skalenlig ritning.  
Plattorna måste brandskyddsmålas med 400g färg per kvadratmeter vilket, 
tillsammans med uppsättning av desamma kommer att ta flera helger i tid.  
 
c. Pettersberg: 
Det har varit arbetsträff på Pettersberg! En lyckad sådan, med fem deltagare 
över hela helgen och ytterligare fem deltagare över lördagen. Mycket har hunnit 
göras, madrassöverdrag är fixat, våtrum är fixat, man har släpat ved från torpet 
till stugan, man har skottat. Diskmaskinen har lagats, den läckte och någon har 
dragit loss slangen från diskmedlet. Vi har med andra ord diskat utan diskmedel 
(endast vatten o sköljmedel) i drygt ett år. Problemet är åtgärdat nu. Telefonen 
är lagad. Vägen är plogad och skaplig men mycket hal.  
 
Stort tack till alla som var med i helgen!  
 
Det kommer ytterligare en arbetshelg under våren. Om snösmältning pågår, 
skotta gärna! Detta för att det inte ska bli vattenfyllning i källaren då det finns 
otroligt mycket snö på Petters. 

 
d. Ekonomi:  

Peter föredrog ekonomin. Bidrag från Sensus sökes i år. Vi får lite mindre 
hyresbidrag i år. Det är en stor röra gällande förbundets utbetalning av 
medlemsavgifter. Vi har troligtvis fått höstens pengar men vi skulle behöva reda 
ut om vi har fått rätt pengar. Varför är posten för utbildning så stor? Kassören 
kontaktas.  

 
e. AU informerar:  

Kommande vecka har distriktet en KO-träff. Peter kan inte delta men Simon 
deltar på tisdagen. Mötet är öppet för alla intresserade. Om två veckor har 
svenska scoutrådet en träff om den nya scoutriksorganisationen. Mötet är öppet 
för alla. Surfa in på deras hemsida, nyascouterna.se. 

Sätra scoutkår ska kanske lägga ner sin verksamhet, det har sin kårstämma i 
mars/april. Vi avvaktar vad som händer.  

Det har inkommit ganska många motioner inför årets kårstämma. Vi bör ha en 
förträff och diskutera motionerna innan sommaren med eventuella rådgivande 
beslut inför kårstämman. Mötet bestämmdes infalla på annandag påsk, 25 april.  

8. Läger 2010 
 
a. Brittmäss, upptäckarscouter; verksamhet 
b. Brittmäss, upptäckarscouter; ekonomi 
d. Brittmäss, äventyrarscouter; ekonomi 
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Intet nytt. Inkom med dessa snarast! 
 

9. Läger 2011 
Alla lägerdatum är kända. Gällande logi finns det 9 kåtor i kåren, kommer dessa 
att räcka? Det finns även Gilwell-tält. Ska vi inbjuda andra kårer att delta på 
vårat läger? Skogsmännen har en liten ambition att bjuda in annan kår. Det är 
dags för lägermöte för Vässarölägret, äventyrsscouterna har ett första 
lägerplaneringsmöte på måndag till vilket Peter och Robin kommer att ansluta.     
 

10. Övrigt 
a. Basmärken – föredrogs av iii 

Man får bara dela ut basmärken på avslutningar enligt tidigare hävd, iii 
vill basmärken vid andra tillfällen då det är många av hans scouter som 
helt saknar basmärken av diverse anledningar. 
 
KO svarar:Då vi införde basmärken införde vi ett regelverk som säger 
att KO ska dela ut basmärken. Vi gör det endast på avslutningar. Vi kan 
ändra regelverket om vi vill samt göra undantag från det.  
KS beslutade att hantera frågan utanför styrelsemötet.  
 

b. Simon Ström  
Strök sitt ärende.  
 

11. KS avslutas 
Peter avslutade mötet 

 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Alexander Olsson 

Justeringsperson 

 

  

 
 


