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Kårstyrelsens sammanträde nr 379 
Datum: 2011-12-06   Tid: 18:30 Plats: Rehnsgatan  

Närvarande: Kjell ”Limpan” Lindberg, Lars-Olov ”Pliiiggis” Sandberg, Lars-Olof 
Bergstrand, Peter Gustafsson, Robin Engström, Konstantin Josefsson, Agnieszka 
”Agga” Wrzalik, Mikael Johansson, Fredrik Jonsson, Rebecka Ingram, Simon Ström, 
Filip Landenius samt Saga Bergqvist. Carl Hamberg samt Oskar Knaust ankom under 
mötet. 
 

1. KS öppnande 
Fredrik öppnade mötet.   

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/ Simon, 12b/ Simon, 
12c/ Simon, 12d/ Simon, 12e/ Limpan samt 12f/ Julen med GVB.  

5. Genomgång av protokoll 378 
Punkt 7e - AU informerar, sid 6, gällande Distriksstämman kompletterades samt 
gällande ljudisolering rättades. Protokollet fastställdes. 

6. Kompletterande val 
Denna punkt återkommes till efter punkt 12/f Jul med GVB.  
Emma Andersson, ursprungligen från HE och född -93, valdes till assistent på 
Gnagarna.  iii kontrollerar medlemsregistreringen.  

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: Har just nu 21 medlemmar och sedan förra KS har man haft 
möten enligt planering. Scouterna har gjort ljuslyktor som de nu använder i 
slutet av varje möte, en typ av utökad avslutningsceremoni. Närvaron har inga 
onormala förändringar men på de senaste mötena har det bara varit två ledare 
på plats. Avdelningen har även haft hjälp av Elin Robertsson på ett möte. Fram 
till nästa KS kommer man att ha möten enligt planering och man siktar att få 
med många på julavslutningen som blir lite intressant med nya tider.  

II. Waingunga: Är runt 40-45 scouter på varje möte men är verkligheten 
troligtvis runt 50. Man har haft övernattning där man dels sov över i lokalen (32-
33 scouter) och dels besökte Tekniska museet. Totalt var 38 scouter var 
engagerade under övernattningen då man förutom att sova i lokalen även hade 
disco i stugan. Fredrik skötte discot – ett eminent utfört jobb. Under kvällen 
fanns det en sockervaddsmaskin och en chokladfontän att frestas med. En 
förälder slarvades bort under färden från Tekniska museet (!). Man har haft 
möten med färre än tre ledare vilket är lite jobbigt. 
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III. Snabbfötterna: Har haft vanlig verksamhet med bland annat en 
övernattning på L13. Övernattningen gick bra, stugan är bra för färre scouter 
och det var sex deltagande scouter. Närvaron är normal, man är 15 scouter på 
mötena. Två scouter har inte dykt upp under terminen och Robin har haft 
mailkontakt med föräldrarna. Man är aldrig färre än tre ledare.       

IV. Gnagarna: Allt rullar på, avdelningen har 27 scouter och är i snitt 26 på 
mötena det vill säga bra närvaro. Det har varit lite problematiskt med glasfiber 
som rasade ur ljudisoleringen, föräldrarna blev lite arga över att barnen lekte på 
golvet. Man har haft märkesmöten och man kommer att åka på övernattning 
den 16-18 december som avslutas med julavslutning. Förhoppningsvis löser sig 
transporten in till stan med skjutsande föräldrar. Om ledare i kåren kan vara 
behjälpliga med bilskjuts så behövs det c:a kl 10 den 18 dec.  

V. Skogsmännen: Har mer än 20 närvarande scouter på mötena men lite färre 
på helgaktiviteterna, sist var man runt 18 på övernattningen. Det är de äldre 
scouterna som har sämre närvaro, de verkar fokusera mer på skolan. Även 
ledarna kommer mer sällan på helgaktiviteter och sist var man fem ledare med 
Kaj och Anton i köket. En scout har slutat enligt information från dennes 
föräldrar. Det rullar på med möten, man kommer till exempel att ha en 
stadspatrulltävlan. Dock tycker Simon att det är lite för lite saker man lär ut till 
scouterna. Avdelningen har väldigt duktiga PL-ar.  

VI. Rovfåglarna: Är runt nio på avdelningen och drygt sju på mötena. Man har 
varit på SKROV med fem scouter. Ledarnärvaron är hög och Alex har varit med 
på mötena då han är hemma just nu. Han kommer dock att åka igen i januari. 
På mötena har man sångstunder, dessa är mycket lyckade!  

VII. Bara Gustaf:  
Antal medlemmar just nu: 15 

Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten enligt planering, inga specifika 
helgaktiviteter. Många från laget hjälpte av till under adventsfikat utanför Gustav 
Vasa kyrka med bra resultat. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha Winer-övernattning 
tillsammans med Mushjorten under 3:e advent. Med förhoppningsvis hög 
närvaro. Sedan deltaga under julavslutning, julvakan samt planeringshelgen i 
januari. 

Övrigt: UBG-ledarteamet har även medverkat på en ledarträff för alla 
utmanarscoutledare i Stockholm, arrangerat av Stockholms USCAU. Bra 
närvaro av GVB, men dålig närvaro från resten av distriktet. Här diskuterades 
en hel del vad AU:t gör, vad vi tycker och allmänt prat om utmanarscouting i 
Stockholm. 

Sedan var planen att ha en HLR-utbildning under hösten, men det passade inte 
med allas scheman. Daniel Torén har lovat att hjälpa till under vårterminen.  
 
Närvaron har minskat bland scouterna och Micke ska ringa runt till scouterna så 
att alla hänger med på Winer. 
 
VIII. Mushjorten: Har fruktansvärt dålig närvaro med drygt tre scouter per 
möte. Det är olika scouter som är borta varje gång. Ledarnas närvaro är också 
usel. Trots detta drivs programmet framåt och man kraftsamlar mot Winer nästa 
helg. Förhoppningsvis kommer fem scouter. Man har planerat lite och det har 
framkommit förslag om att laget kanske ska dra ner på antalet träffar.      
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Carl Hamberg samt Oskar Knaust ankom mötet. 

 
b. Lokaler och material:  

Bredäng: Det städas dåligt i lokalen, detta måste alla ta åt sig. Det finns trasiga 
lampor i stockarna i salen som Folke ska fixa. 

Rehnsgatan: Två lysrör är mörka, en glimtändare är trasig. 

 
c. Pettersberg: Det har uthyrning som vanligt. Avloppet har vi rensat förra 
onsdagskvällen efter uthyrningen till Södermalm. Kom ihåg att ta undan ALLT 
som mössen kan äta. De älskar stearinljus...  
 
Tänk på att flusha alla toaletter när ni kommer och när ni åker. Häll ut 
skurvatten utomhus. Lera finns överallt! Mycket.  
 
Larsa har massor av lägermaterial på jobbet som måste flyttas såsom kokgryta, 
stekbord och militärtält. En hel del behöver säljas. Det finns frivilliga som hjälper 
Larsa att flytta sakerna inför planeringshelgen och till ordnar Larsa en 
inventering av sakerna.  

Andelstalstalsfördelningen med vägsamfälligheten pågår. Kommer troligtvis inte 
att påverka oss men man kan inte veta helt säkert.  

Vägen över Hemfosa fungerar ej för tillfället, bra att veta om man skall ut till 
Pettersberg. 

Pettersbergskartan kanske bör uppdateras. Om ni åker ut till Petters bilvägen, 
kontrollera gärna detta och meddela Larsa eller Limpan. 
 
d. Ekonomi: Inget att rapportera. 

e. AU informerar:  

Ljudisolering: Fredrik har kontrollerat flamsäkert tyg. Det kommer att sättas 
upp ytterligare plattor och därefter kommer tyget att sättas upp.  

Uthyrning Nobel Night Cap: Det blir ingen uthyrning då deltagarna inte ville 
sova på golvet. 

Lokalen Rehnsgatan: Inget nytt kontrakt har erhållits då hyresvärden försöker 
se till att vi får behålla vår hall. Limpan har pratat med grannen, han har inget 
emot att ha sin utrymningsväg via vår sal. Bra information att ta med sig till 
fastighetsförhandlingarna.  

Första advent: Fika delades traditionsenligt ut vid Gustav Vasa kyrkan. 
Hakspettarna, Kårordförande och Bara Gustaf deltog. Stävan drog in 582kr. 

Hyresvärd Bredäng: Det pågår förhandlingar om att sälja huset där lokalen är 
inhyrd från Svenska Bostäder till en privat fastighetsvärd. Vi har inte fått någon 
information om detta. Enligt Simon har infoblad lagts i hyresgästernas 
brevlådor. Då Alex O bor i en av fastigheterna kontaktas han för av Agga.  

.   
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8. Läger 2011 
a. Vässarö, upptäckarscouter; verksamhet 
b. Vässarö, äventyrarscouter; verksamhet 
c. Absolut Gustaf, utmanarscouter, verksamhet - bilaga 1. 
d. Mushjorten, utmanarscouter, verksamhet  
 
KS beslutade att lägga Absolut Gustafs verksamhetsberättelse till 
handlingarna. 
 

9. Julavslutning  
Det är bra att tänka på att det kommer att bli mycket folk under julavslutningen. 
Med tanke på det föreslås det att man släpper in scouterna i församlingssalen 
på en gång och inte låter dem samlas i hallen som man brukar göra. Kan vi ha 
bildvisning under denna tid? Än så länge har vi inge som ordnar lekar på 
avslutningen, AU jobbar vidare på det om ingen annan har något förslag. Peter 
erbjuder sig att leta efter en gammal organisationstävling. Anmäl alla allergier 
gällande fikat till Agga.  
 
En inbjudan till ledarsamkväm direkt efter avslutningen kommer under veckan. 
Viktigt att alla som vill vara med anmäler sig så att det finns mat åt alla. 

10. Planeringshelg 
Var ska vi vara? Det bestämdes att Petters är lämpligt för denna 
planeringshelg. Vi behöver flytta saker till och i containrarna, när kan vi göra 
det? Det bestämdes att vi skall göra det runt lördag lunch. AU vill ha ca två 
timmar för gemensamma aktiviteter utöver gemensam terminsplanering. 
Önskemål om innehåll? Mål samt kårkänsla.  
 
KS beslutade att det ej skall förtäras alkohol under planeringshelgen.  
 

11. Övriga ärenden 

a. Simon: Deltagarsubventioner E-kursen 
Jag vill att vi tar upp kårens deltagarsubventioner till E-kursen. För att 
denna gång fatta ett beslut på att kåren subventionerar 50 % av avgiften 
som är på 1000 kr, dvs. 500kr för E-kursen. Ca 10-15 deltagare. 
Enligt budget kommer man gå +2000kr med denna subvention och 
tanken är att man ska spara dessa pengar till en present till nästa år. 
  
KS beslutade att bifalla ansökan om deltagarsubvention till E-
kursen för kårens deltagare med 500 kr per deltagare. 
 

b. Simon: Tomte BAS 
Information: Under E-kursen kommer en TomteBAS - kurs att hållas av 
en ackrediterad ledare. Kursen är som en BAS kurs fast lite mer. Två 
personer från kåren kommer att gå kursen men då kursen faller under 
100% subvention från kåren söks inte bidrag för denna. Kursen kommer 
att vara en del av E-kursens budget.  
 

c. Simon: Ledarbehov 
Ökat behov av ledare på både Skogsmännen och Rovfåglarna den 
kommande våren. Detta beror på att vi tappar en ledare (Martin 
Löfblom) på Skogsmännen till det militära och en till tjänsteresa 
utomlands (Alex Olsson) på Rovfåglarna. Sen kvarstår ju fortfarande 
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underskottet av ledare på Stingarna.  
 
Skogsmännen: 32 scouter - 3 ledare 
Rovfåglarna: ca 9 scouter - 3,5 ledare 
Stingarna: ca 20 scouter - 3 ledare 
 
Det finns en kille som vill börja som ledare, Peter ska träffa honom i 
veckan. Kan Tommy Engström vara ledare som assistent åt en scout, 
dvs anställd? Mårten? Gamla utmanarscouter? Det finns några trådar 
att dra i, dags att börja göra det..  

d. Simon: SM i scoutfemkamp 2012 
I onsdags hade Simon ett möte med några av arrangörerna av SM i 
scoutfemkamp. TOIS står bakom arrangemanget. Simon undrar om det 
behövs ekonomisk säkerhet från distriktet. Simon kontrollerar detta och 
återkommer till kåren med fråga om det behövs. Omsättningen kommer 
att vara på 40 000 kr och hyran kommer att vara 15 000 kr. 

e. Limpan:  
Patrullmaterialet på Rovfåglarna verkar vara eftersatt. Patrullerna 
kommer troligtvis inte kommer att kunna arbeta upp detta själva. Limpan 
föreslår att 1000 kr ges till aktiva patruller. Inventering och 
inköpsönskemål bör göras i så fall. I det gamla bidragssystemet finns 
2 200 kr för Rovfåglarna. Rovfåglarna återkommer med budget och 
inventering görs med Limpan på tisdag.  

f. Julen med GVB 
Oskar och Carl ansvarar för arrangemanget som blir som det alltid varit 
– midnattsmässa, julvaka och julotta. Samling 22:45 inför 
midnattsmässan som startar 23:30. Alla scouter skall ha på sig 
scoutskjorta. Det finns en inbjudan som bör delas ut av alla, kolla 
inbjudan!  
 

12. Infobladet 
Julavslutning, julotta, ljudisolering i taket, hyresförhandlingar, planeringshelg 
samt förbundsstämma. 
 

13. KS avslutas 
Fredrik avslutade mötet 

 
 
 
____________________________  __________________________ 

Fredrik Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Peter Gustafsson 

Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 

Läger 2011 Absolut Gustaf 

 

Absolut Gustav Segling 2011 

Mellan 10 och 17 juli hyrde utmanarlaget Absolut Gustaf s/y St Elmo, en 51 fots 
segelbåt på Västkusten. Tanken var att göra den ultimata sista resan innan laget löses 
upp. 

Totalt deltog 11 medlemmar från laget. Resan startade i Lysekil, därefter besökte vi 
flertal naturhamnar och även låg i stadshamnar såsom Hunnebostrand, Fjällbacka och 
Smögen.  

Laget passade på att fräscha upp seglingskunskaperna, sola och bada, äta god mat 
och  grilla  och umgås och göra saker tillsammans. 

Inga personskador eller skador på båten har rapporterats under resan. 

 

Konstantin Josefsson  

AL Absolut Gustaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

10 juli – resa Stockholm – Göteborg – Lysekil, 

10 juli – 17 juli segling med s/y St Elmo 

17 juli – resa Lysekil – Göteborg – Stockholm 

 

 


