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Kårstyrelsens sammanträde nr 376 
Datum: 2011-09-04   Tid: 18:30 Plats: Rehnsgatan  

Närvarande: Åsa Jonsson, Agnieszka ”Agga” Wrzalik, Saga Bergqvist, Rebecka 
Ingram, Mikael Johansson, Oskar Knaust, Filip Landenius, Lars-Olov ”Larsa” 
Sandberg, Kjell ”Limpan” Lindberg, Peter Gustafsson, Carl Hamberg samt Robin 
Engström. 
 

1. KS öppnande 
Åsa öppnade mötet och en presentationsrunda av styrelseledamöterna 
genomfördes.   

2. Val av justeringsperson 
Mikael Johansson valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 12a/Peter.  

5. Genomgång av protokoll 373, 374 samt 375 
Mindre ändringar gjordes och det beslutades att lägga protokollen till 
handlingarna. Det beslutades att det tydligt skall framgå på protokollet 
vilka beslut som fattas. 

6. Kompletterande val 
 
KS beslutade att välja nedanstående representanter i klump. 
 
Rebecka Ingram valdes till utmanarscoutrepresentant för Nya Laget. 
Jonathan ”Joppe” Ahlberg valdes till assistent på Gnagarna.  
Roxanne Carlson - Norlin samt Saga Bergqvist valdes till assistenter på 
Rovfåglarna. 
Val av tävlingsledning bordlades, det finns dock ett antal förslag att jobba med. 
 

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: Har just nu 9 medlemmar på avdelningen och man har haft ett 
första möte där man lämnade över scouter till Snabbfötterna. Trots att ingen 
rekrytering har gjorts så har redan ett syskon till en Snabbfot samt en tidigare 
Spårare från Sätra börjat. Fram till nästa KS så kommer rekrytering i skolorna 
att genomföras av Serhat och Sandra A och avdelningen kommer att 
genomföra höstens första riktiga möte. Man kommer troligtvis att ha en 
helgaktivitet och man siktar på att förbättra närvaron, förra årets närvaro på 
dessa var mycket dålig. 

II. Waingunga: Slö närvaro, har haft ett möte hittills.            

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2011-09-04 2011- 
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III. Snabbfötterna: Har haft sitt före-möte. Närvaron var sådär på de blivande 
andraåringarna men det kan bero på en sen inbjudan till mötet. Tre scouter från 
Sätra scoutkår i blandade åldrar deltog på mötet. Deras föräldrar verkar vara 
bra. Till nästa KS kommer man att ha vanliga möten och ett föräldramöte samt 
en övernattning med Gnagarna i samband med Scouternas Höstdag.  

IV. Gnagarna: Avdelningen har just nu mellan 20 och 25 medlemmar. Av dessa 
har två börjat sedan senaste KS. Det är osäkert hur många scouter som har 
slutat under sommaren. Man har haft ett första möte då Skogsmännen hämtade 
upp andraåringarna. Det var en del förvirring mellan Skogsmännen och 
Gnagarledarteamet - något att jobba på tills nästa år! Pliiigis och Lillen har 
slutat som ledare, det är synd då de var riktigt bra. Oskar och Calle tog över 
ledarteamet som tfAls. Gnagarna har även haft ett möte då man hämtade upp 
andraåringarna från Waingunga. Det kunde gjorts bättre från Gnagarnas sida. 
Man kommer att ha sitt första "riktiga" möte på måndag. Det har ju även 
genomförts en rekrytering - resultatet ser vi på måndag.  

Tills nästa KS kommer man att börja med riktiga möten samt ha ett 
föräldramöte den 12 september – till det önskar man stöd från KS. Åsa deltar. 
På Scouternas Höstdag kommer man att ha en övernattning tillsammans med 
Snabbis. 

V. Skogsmännen: Är just nu 36 medlemmar och sedan senaste KS har 3 
scouter börjat (utom Gnagarna) och fler än två har slutat.  

Redan den 25 augusti hade Skogsmännen ett Hej då möte för de som blev 
utmanare och lät de äldre scouterna som är kvar reflektera över vad de ville 
göra under terminen samtidigt som de fick träna på lite scouttekniska saker så 
att de inte skämmer ut sig när förstaåringarna kommer. 

Måndagen den 29 augusti var sex av de äldre scouterna med och hämtade upp 
Gnagarna. Tyvärr hade vi inte hunnit pratat ihop oss innan hämtningen så alla 
visste inte riktigt vad vi skulle göra, vilket skapade lite förvirring. 

Totalt på papperet är det 20 Gnagare som går upp och så har vi fått en scout 
från MW som inte har någon äventyraravdelning och två stycken helt nya som 
har börjat. 

Min glädjekalkyl visade 42 scouter på papperet. Några visste jag från början var 
oerhört osäkra kort och några andra lite mindre osäkra. Det tråkiga är att två av 
tredjeåringarna och några andraåringar säger sig ha slutat. Varav en utav dem 
kom som en blixt från klar himmel för mig. Dock kan det vara pressen av få 
ansvaret för en patrull som de inte vill finna sig i. De äldre scouterna har på 
något sätt levt på en räkmacka under sina tidigare år då de nya utmanarna var 
ett så aktivt och styrande gäng. 

Alla som ska gå på Skogsmännen har fått ett brev hemskickat, med positiv 
information om att terminen börjar (inget negativt brev här inte!) och även när 
första föräldramötet är samt så fick scouterna en hälsodeklaration att fylla i. 
Flera stycken fick jag in första mötet av duktiga första åringar, de verkar vara 
väl drillade! 

Vi har även hunnit ha vårt första avdelningsmöte. Med 24 scouter, varav fem är 
tredjeåringar, tre andraåringar och 16 var förstaåringar. Vi hade namnlekar och 
försökte snappa upp lite vad de kan och lärde dem lite grundläggande saker 
(som en del redan kunde). Alla förstaåringar verkade trivas! 
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Tråkigt nog var endast två av fem Skogsmansledare med på mötet, resten var 
inhyrda, pga. en sjukdom och en operation. 

De två pojkarna som var helt nya, frågade när mötet var slut hur man skulle få 
tag på skjortan! 

Kanske för att alla på mötet (utom en andraåring som kom sent...) hade på sig 
scoutskjorta och för att de hade haft så roligt! 

Fram till nästa KS kommer Skogsmännen att ha möten som vanligt, med ett 
föräldramöte/patrullmöte den 29 september. Vi kommer att inleda starkt med 
eldningsmöte och PL-val på nästa möte t.ex. 

Jag kommer ringa runt till alla som ej var med på vårt senaste möte och kolla 
om de går kvar eller vill "komma tillbaka", samt upprätta ett första mail till alla 
föräldrars E-post. 

Rådspatrullen Älgen kommer åka på en egen hajk till Pettersberg, för att helgen 
efteråt vara med på Scouternas Natt. 

Det blir ingen avdelningshajk denna höst! Vi fokuserar istället på den 
kommande övernattningen som är i slutet på oktober. Planen är att åka på 
Scouternas Höstdag, vilket det är under upp styrning. 

Övrigt: De fem patruller som avdelningen består kan komma att minska till fyra. 
Detta då våra äldre scouter inte alla verkar vilja ta den rollen som vore önskvärt 
av dem, samt att patrullerna kan komma att bli rätt små när närvaron är låg. Vi 
kommer antagligen göra en reflektion snart. Min nuvarande tanke är att det 
kanske är bättre för avdelningen, som inte direkt har något problem med 
kvantiteten utan snarare närvaron därav kan kvaliteten lida. Då kanske det är 
bättre att ha lite förstora patruller (ca 9 scouter) och lyckas få fyra patruller som 
alltid är med, även om kanske tre - fyra stycken är borta. Jag tror att 
snittstorleken på mötet i torsdags var fem scouter på en patrull. Om närvaron 
ligger på fem scouter på ett möte så kommer den antagligen vara lite lägre på 
en övernattning (tyvärr!!!). 

Detta måste hur som helst diskuteras med övriga ledarteamet snarast. 
Ledarteamet känns som att det kan fungera riktigt bra, efter de ledarmöten vi 
har haft hittills. Dock kanske det beror på att vi är i gemytlighetsträsket 
(artighets fasen i FIRO - cirkeln) och jag får göra nästan precis som jag vill som 
AL, både skönt och jobbigt. 

På det stora hela känns det som om det kan bli en väldigt fartfylld termin som 
ska bjuda på både spänning och äventyr, men framför allt väcka patrullerna till 
eget liv!    

VI. Rovfåglarna: Första mötet är på tisdag, man kommer att ha föräldramöte 
och även åka på Scouternas höstdag. Avdelningen kommer dock inte att tävla 
på Scouternas natt. Man har röjt ganska mycket i lokalen och fixat till lyorna - 
planen är att ha två patruller. En ny scout har anmält sig per telefon. Två 
scouter har meddelat Robin att de slutar.  Fem scouter hämtades upp från 
Snabbfötterna men upphämtningsmötet gick inte helt bra. Avdelningen har fått 
kontakt av Älvsjö scoutkår som har för många scouter – eventuellt får man 
några scouter därifrån.             
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VII. Nya Laget: Består just nu av 11 scouter och tre ledare. Eventuellt har en 
scout börjat. Sedan senaste KS har vi har haft en kanonstart på höstterminen, 
hög närvaro och givande möten! Vi startade med att hämta upp de nya 
utmanarna från SKM, gick väldigt bra tycker jag. Inget att klaga på. 

Vi hade i måndags vårt första möte där vi fokuserade på att jobba med 
lagkänslan inför de kommande åren. Vi har haft en otroligt hög närvaro med 13 
av 14 (inkl ledare) på båda mötena. En person saknas men jag har kontaktat 
honom och han verkar inte ha planer på att sluta. Vi har eventuellt fått ett 
tillskott utav en tjej som heter Isa som var med på det senaste mötet. Vi hoppas 
att hon stannar kvar hos oss! 

Har även startat upp en föräldrakontakt. 

Fram till nästa KS kommer vi att fortsätta att ha möten tillsammans, vi kommer 
förhoppningsvis att ha klart ett terminsprogram samt ha ett föräldramöte. Vi 
kommer även att delta i arbetet med Halvmarathon den 17/9 samt Scouternas 
Natt 1-2/10. 

Förhoppningsvis ha enats om ett officiellt namn för laget så att vi kan sluta 
kallas för "Nya Laget". 

I övrigt är känslan är bra och mötestiderna verkar fungera för alla i laget! .    

VIII. Mushjorten: Har haft två möten med bra närvaro från scouterna - 
eventuellt kommer Hannes och Erica tillbaka. Kaj har varit med båda mötena 
men Tove och Benke har varit lite frånvarande. Den 16 kommer man att sova i 
lokalen innan Halvmaran. Man kommer att delta på Hajkbenet.  
 
b. Lokaler och material:  

Bredäng: 
Om det blir många scouter i lokalen är Folke öppen för att byta sin lya mot 
någon annan. Rovfåglarna kontaktar Folke vid behov. 
 
Gällande utrymningsvägen i salen så är det svårt att stänga fönstret utåt. En 
lapp om att fönstret var en utrymningsväg fanns tidigare men är borta nu. Ett 
larm kommer att finnas på brandfönstret, Robin ordnar det. De inbrott som har 
inträffat berodde nog på att man inte har klarat av att stänga fönstret ordentligt. 
Skall vi sätta upp en kamera? Limpan får gärna ordna detta.  
 
”Dutten” till soprummet är borta. Folke ska försöka fixa en ny och ta reda på 
resultatet för radonmätningen.  
 
Lampan i ledarrummet är borta för att den inte gick att släcka. Kan Fredrik göra 
något åt detta?   

Rehnsgatan: 
Om man vill boka lokalen för kvällar och dagar som inte är mötesdagar finns det 
en bokningskalender i ledarrummet, använd den! 
 
En tisdagskväll var det tänt, ostädat och odiskat en tisdagskväll – Info från iii. 
Efter KST var det mat kvar, se till att kolla sådant innan ni går hem. Det vore 
bra om man kunde gå igenom städlistan alternativt städa efter denna! 
 
Matts kommer att sätta fast ett handtag på ytterdörren, eventuellt i älghorn. Det 
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finns en liten blå skrivbok till höger i ledarrummet där man kan skriva 
meddelanden till lokalfogden. Kom ihåg att signera önskemålen.  
 
Fråga: När skall nya koder till lokalen kodas in? Konstantin kontaktas av AU. 
 
c. Pettersberg: 
Gräset är klippt under sommaren.  
 
Lägerförråd – det var lite blött när man åkte ut med lägerkistor. I det högra 
förrådet står fuktiga lådor, i det vänstra finns det tält. Luftavfuktarna står på fullt 
ös och Robin har tömt 25 liter vatten från vardera avfuktare. Det vore bra om 
det fanns el till containrarna.  
 
INFO: Om man åker ut till Petters så går det endast buss mellan Västerhaninge 
och Nynäshamn på grund av ombyggnader av pendeltågslinjen. Pliiigis skall 
informeras.  
 
Kåren har införskaffat ett soltak som fanns på jamboreen, om någon åker ut till 
Petters vore det jättebra om man kan ta med den. Larsa ordnar transporten. 

 
d. Ekonomi:  
Ingen rapport. 

 
e. AU informerar:  

Verksamhetsplanen – grunden för årets verksamhet. Läs igenom och 
kommentera till nästa gång. 
 
Scoutsäkert – Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på 
land och till sjöss. Läs och begrunda. 
 
Infobrev – för några år sedan skickades det ut ett infobrev direkt efter KS till 
utmanarscouter, ledare assistenter och övriga ledare. Vi skulle vilja börja med 
detta igen. Tanken är att några korta punkter skall skrivas. KS ansåg detta vara 
ett bra initiativ och Peter kan tänka sig skriva det. Infobrevet kommer att vara en 
dagordningspunkt på KS för genomgång och föräldrar, assistenter, ledare samt 
funktionärer kommer att stå som mottagare på listan. 
 
Soppkvällar med utbildning – en vidareutbildning av kårens ledare. Tanken är 
att ha externa föreläsare med olika teman såsom det svårdiagnostiserade ”ont-
i-magen”, barn med speciella behov, scoutings ideologi och liknande. Fundera 
på vad ni skulle vilja ha för föreläsning.  
 
Avregistreringar - meddela Pliiigis när scouter slutar i god tid innan den 15 sept. 
En lista på vilka som formellt finns kvar på avdelningen bör fås av Pliiigis. Åsa 
undersöker detta.  

Ledarutbildning BAS bör man gå så fort man har börjat på en avdelning. Åsa 
informerade om utbildningar man kan gå.  

 



6 

Sida 6 av 9 

8. Läger 2011 
a. Vässarö, spårarscouter, verksamhet. 

Se bilaga 1. 
b. Vässarö spårarscouter, ekonomi 
c. Vässarö, upptäckarscouter; verksamhet 
d. Vässarö, upptäckarscouter; ekonomi 
e. Vässarö, äventyrarscouter; verksamhet 
f. Vässarö, äventyrarscouter; ekonomi 
g. Absolut Gustaf, utmanarscouter, verksamhet 
h. Mushjorten, utmanarscouter, verksamhet  

 
9. Fastställande av mötesdagar för KS 

Mötesdagarna för höstterminens KS möten fastställdes till första söndagen i 
varje månad kl 18:30 i lokalen på Rehnsgatan med undantag för oktober. KS 
möten är planerade till den 9 okt, 6 nov, 4 dec samt 14 jan 2012. 

10. Terminsprogram HT-11  
KS beslutade att anta terminsprogrammet för höstterminen 2011 samt 
planeringshelgen och ett KS för vårterminen 2012.  Se bilaga 2. 

11. Rekrytering 
Peter sammanfattade den planerade och delvis genomförda rekryteringen. 
Hittills har Carl och Filip (Engelbrekt och Johannes) samt Saga och Roxanne 
(Gustav Vasa (ej skoltid-fritids)) rekryterat i skolorna i Vasastan. I veckan 
kommer det att rekryteras i Bredäng. Om det blir för många spårarscouter vid 
första mötet kommer de att informeras om att deras mötestider kommer att 
infalla på onsdagar 18 – 19:30 tillsammans med Mushjorten. 
 
Är GVB intresserade av annonsering i DN? Absolut, det är dock en fråga om 
pris. Filip förmedlar kontakt mellan DN och GVB. 
  
Matteus Wallinum har startat upp sin spårarverksamhet och de tror att det 
kanske kommer att påverka vår och Adolf Fredriks verksamhet.  
 
ICA möjlighet – scouter ska genomföra rekryteringsaktiviteter med den lokal 
ICA handlaren. Det är helt upp till oss att kontakta vår lokala ICA handlare och 
initiera kontakt. ICA centralt förväntar sig att scouterna engagerar sig i detta 
samarbete.   

12. Övriga ärenden 

a. Peter: De bestämda terminsavgifterna på 125 kr/termin alt 250 kr/år är 
något svåra att administrera vid första terminen och föreslår en ojämn 
fördelning av terminsavgifterna som i slutet ändå blir detsamma.  
 
KS beslutade att det är godkänt att ta 100kr i terminsavgift första 
terminen och 150kr i terminsavgift för den andra terminen.  
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13. KS avslutas 
Åsa avslutade mötet 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Mikael Johansson 

Justeringsperson 
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Bilaga 1 –  
  Spårarscouter Vässarö 2011 
Årets spårarscoutläger gick av stapeln på Vässarö den 31 juli till 4 augusti 2011. Temat 
var Jorden runt. 28 spårarscouter, nio ledare och assistenter och två föräldrar deltog. 
Några av ledarna tillsammans med ledare från Upptäckarna åkte upp på fredag kväll 
med alla grenars lägermaterial och hade förläger. Vädret var under så väl förläger som 
läger alldeles strålande, inte en regndroppe.  

Vid ankomst till lägerplatsen för scouterna blev det mackor och blåbärssoppa och 
därefter var det dags för tältresning. På kvällen hade vi en sångstund vid 
lägerbålsplatsen vid Östra ängarna, där vi också bodde. Dagen efter var det både 
Trapperspår och Fladan. På kvällen deltog vi i en grillkväll och ett ljusspår som 
Program anordnade. Vi passade då på att dela ut lägermärket.  

Dag tre var det dagshajk som gick ned till södra Vässarö via Betongbryggan. Det blev 
traditionell hajkbomb på stranden med tillhörande bad i Östersjön. Näst sista dagen var 
det olympiad runt fotbollsplane. På eftermiddagen fick scouterna välja på att padda 
eller segla i Fladan, besöka bunkrarna eller att bada. På kvällen var det stort lägerbål.  

Hoppackningen sista dagen blev som vanligt lite stressigt men i stort gick hemresan 
bra och föräldrarna fick ta emot ett gäng trötta men glada scouter. Tack till Wennberg 
och Benke Ö i köket! 

Peter Gustafsson, Lägerchef 
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Bilaga 2 –  
  Terminsprogrammet HT-11 
 
Sep 2011  

fre – sön  9–11 TING  
lör – sön  24-25  Arbetshelg på Petters.  
    Älgen på hajk 

Okt 2011  

lör – sön  1-2 Scouternas natt 
fre – sön 7-9 Snabbfötterna samt Gnagarna på övernattning (Lemshaga) 
    Rovfåglarna på övernattning (Trestugan)? 
lör   8 Scouternas Höstdag  
sön  9 Möte inför DST kl 16:30 möte (soppa). 
    KS 
fre – sön 14-16 Nya laget på övernattning (Petters)  
fre – sön 21-23 Distriksstämma (DST)  
lör – sön  29-30 Skogsmännen på övernattning 

 

Nov 2011  

sön  6 KS 
lör – sön  12 -13 Waingunga på övernattning (helgen efter höstlovet)  
sön  27 Luciafika/första advent (Peter) 
 

Dec 2011 

fre – sön 2-4  SKROV  
sön  4  KS 
fre – sön 9-11  Winer 
sön  18  Julavslutning (kl 14-17 församlingssalen, 16 Lillkyrkan) 
lör   24  Midnattsmässan 
 
Jan 2011  

mån – fre 2-6  E-kurs 
lör   14  KS 
lör – sön  14-15 Planeringshelg 
 


