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Kårstyrelsens sammanträde nr 377 
Datum: 2011-10-09   Tid: 18:30 Plats: Rehnsgatan  

Närvarande: Filip Landenius, Kjell ”Limpan” Lindberg, Peter Gustafsson, Lars-Olof ”iii” 
Sandberg, Robin Engström, Simon Ström, Oskar Knaust, Carl Hamberg, Rebecka 
Ingram, Alexander Vanderwert-Gebert, Åsa Jonsson, Saga Bergqvist samt Fredrik 
Jonsson. 
 

1. KS öppnande 
Åsa öppnade mötet och mötet firade Filips födelsedag med sång och hurrarop.   

a. Val av sekreterare 
Fredrik Jonsson valdes till sekreterare. 

2. Val av justeringsperson 
Peter Gustafsson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Det ansågs att mötet var beslutsmässigt.  

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 12a/ Limpan, 12b/ 
Limpan, 12c/ Simon, 12d/ Peter, 12e/ Fredrik och 12f/ Fredrik.  

5. Genomgång av protokoll 376 
Sista meningen i Stingarnas avdelningsrapport bör ändras. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes. 

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: 19 Scouter, bra rekrytering. Ca 30 nya har provat på scouting på 
minst ett möte. De flesta som har valt att stanna kvar har fått halsduk och sölja. 
Karin Gällnö har hjälpt till på några möten och Angelo, den nya assistenten, 
fungerar bra på avdelningen. Ett föräldramöte har genomförts, åtta scouter var 
med på Höstdagen, en av dem blev distriktsmästare i livlina. 

II. Waingunga: Väldigt bra rekrytering! Ca 52 scouter totalt. 23 kom på 
höstdagen. Varierande närvaro på vissa ledare. Jobbigt när det bara är tre 
ledare på 50 scouter.  
 
- Bra rekrytering i stan! Föräldrar eftersöker kåren från Europa-, Tyska- och 
Franska Skolan. Calle har pratat med Tyska skolan och fått nej, vi får inte 
komma. Franska fick han inte kontakt med. 
 
Limpan: Brevet Hem behöver ”hottas upp” och tryckas upp och delas ut till 
nyblivna scoutföräldrar. Peter lovar att maila ut en bantad variant som han har 
delat ut till föräldrar till nya scouter. 
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III. Snabbfötterna: Många scouter med skjortor. De har blivit dyra, 300:- för 
skjorta med alla märken. Det har kommit sex st nya scouter och avdelningen 
har nu totalt ca17 st varav 10 kom på övernattningen och 12 kom på 
höstdagen. Ett föräldramöte har genomförts, gamla Sätraföräldrar tycker att 
terminsavgiften är låg, övriga Bredängsföräldrar verkar vara nöjda med det låga 
priset. Bra verksamhet och stadig närvaro.  

IV. Gnagarna: Nu är det 26 scouter på avdelningen. Kul, mycket bra närvaro. 
21 scouter var med på övernattningen. Distriktsmästare i orientering både 
pojkar och flickor. Bra närvaro hos ledarna. 

V. Skogsmännen: Har genomfört föräldramöte med åtta föräldrar. OK närvaro 
på ca 22 scouter av 33. Det har börjat tre nya scouter. Älgenhajk blev inställd 
pga lågt intresse men en träningsdag i stan genomfördes. Rådspatrullen kom 
3a på scouternas natt med bara 3 scouter. Delar av avdelningen kom på 
höstdagen i form av patruller på eget ansvar. Hjälp med att inspirera kårkänslan 
på avdelningen skulle behövas.  

VI. Rovfåglarna: Ca åtta scouter på mötena. Bra ledarnärvaro. fem scouter på 
övernattningen. Föräldramöte med en förälder. Avdelningen behöver hjälp med 
att kontakta föräldrar till scouter som inte kommer. Robin hjälper till med det.  

VII. Nya Laget: Bara Gustaf (som det "nya laget" nu heter) har fortsatt med att 
ha möten, fått en ny medlem (Isa) och dessutom vunnit Hajkbenet! Stora 
framsteg och härlig gruppdynamik! Allt har fungerat bra och de som fungerat 
mindre bra har vi pratat om öppet och ärligt! Laget kommer att nu i helgen åka 
till Pettersberg för att ha invigningsövernattning. Mushjorten var inte 
intresserade av att följa med, men detta resulterar bara i att laget får ännu mer 
tid att jobba på just... laget! Vi hoppas att till nästa KS ha ett rop, sölja och 
flagga! Bara Gustaf består just nu av 12 medlemmar. 

VIII. Mushjorten: Laget består av nio scouter och kom 2a på Hajkbenet. De har 
haft dålig närvaro med ibland ingen alls men ett snack om det har lett till bättre 
närvaro. Några ur laget har jobbat på kick-off åt ett företag på Sundby gård. 
Fyra st var med på höstdagen.  

Övrigt: Kåren har registrerat 10 nya ledare under hösten! 
 
b. Lokaler och material:  

Bredäng: Fungerar bra. 

Rehnsgatan: Toapapper inköpt, noteringar i boken att göras. Städning behöver 
bli bättre av alla som nyttjar lokalen. 

Material: Vi behöver färdigställa materialförrådet på Pettersberg.  
Halsdukar: kontakta Peter! 
 
c. Pettersberg: Arbetsträff med 13 personer genomförd. Mycket blev gjort. 
Planen på att snygga till skorstenen på storstugan skjuts på framtiden troligtvis 
till tjälen är i marken pga tunga fordon på gräsmattan. Avdelningarna tror att det 
finns intresse från föräldrar att delta vid arbetsträffar men Limpan och Larsa har 
för många projekt igång för att kunna arbetsleda föräldrar under arbetsträffar. 
Andra är välkomna att axla uppgiften som. 

d. Ekonomi:  
Peter kommer att hjälpa AU att kolla på ekonomin. Rapport kommer via e-post. 
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e. AU informerar:  

Rekrytera när skolklasser är på Vässarö. Distriktet arbetar på det. 

Lista över vilka som kommer in i lokalerna är upprättad. Några med dubbla kort 
ska utredas och några ska tas ur systemet. AU vill korta tiden på koderna till ca 
17.30 till 21.15. 

Information om att skaffa kort har distribuerats till KS. 

Ett första infobrev har kommit ut. 

Samarbete med ICA har tänkts på men inte planerats in. Det kanske blir något 
innan jul. 

GVB vann DM i livlina på scouternas höstdag. 

Dålig respons på närvaroanmälan till KS.  

Bilder skickas i storleken 800x600 pixlar via mail till iii. Adressen finns i 
ledarmatrikeln. 

8. Läger 2011 
a. Vässarö spårarscouter, ekonomi 
b. Vässarö, upptäckarscouter; verksamhet 
c. Vässarö, upptäckarscouter; ekonomi 
d. Vässarö, äventyrarscouter; verksamhet 
e. Vässarö, äventyrarscouter; ekonomi 
f. Absolut Gustaf, utmanarscouter, verksamhet 
g. Mushjorten, utmanarscouter, verksamhet  

 
Inga verksamhetsberättelser har kommit in sen senaste KS 
 

9. Delegater till DST 
Delegater: iii, Åsa, Fredrik, Saga, Simon, Limpan, Carl, Rebecka  
Suppleant /Observatörer: Filip Landenius, Oskar Jansson  
Vi skickar dem inte med bundna mandat. 

10. Utbildningsdokument  
Uppdaterat dokument om bidragsansökningar utmailat. Stora förändringar är de 
nya namnen och Utbildning för Utbildare tillagt med 50%. Peter har kommit med 
förslag om att höja Blå Hajkens bidrag till 50%. Ändring genomförd. 
Dokumentet godtaget på KS. 

11. Julavslutning 
AU har pratat med kyrkan och föreslår 12.30 till 15.30. Det var bästa tiden de 
kunde ordna pga övriga aktiviteter i storkyrkan. Planer på att ha fortsatt 
ledaraktiviteter på kvällen tas emot med positiva kommentarer. 

12. Övriga ärenden 

a. Limpan: Saga Hedskog vill börja på Rovfåglarna som äventyrarscout 
och behöver få tillgång till lokalen i Bredäng tidigare än vad ledarna har 
möjlighet att komma och vill ha en passeringsbricka till dörren. KS 
medger. 

b. Limpan: Akustikplattor måste upp i taket. AU jobbar aktivt på lösning 
med Fredrik som ansvarig. 
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c. Simon: Kommer att söka bidrag för vinterns E-kurs och vill höra efter 
hur KS tänker. Finns det någon maxgräns på bidraget? Simon vill ha 
500:- per scout i bidrag. De planerar på att söka fler bidrag från andra 
håll. Simon återkommer med en officiell förfrågan  
 
Rebecka och Saga avviker KS 

d. Peter: Vill tolka vad KST bestämde om medlemsavgifter i Bredäng. KS 
går på sin tolkning från KS 376. 

e. Fredrik: Maillistor fungerar dåligt. AU testar sin lista och hör av sig till 
webmaster@gvb.nu. 
 
Alex VG avviker KS 

f. Fredrik: Fredrik undrar hur kåren sköter arbetet med sponsorer. AU 
kollar på om någon annan kan bedriva verksamheten runt sponsorer. 
 

13. KS avslutas 
Åsa avslutade mötet 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Fredrik Jonsson 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Peter Gustafsson 

Justeringsperson 

 


