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Protokoll

Datum

Justerat datum

2012-04-22

2012-06-11

Kårstyrelsens sammanträde nr 383
Datum: 2012-04-01

Tid: 18:30

Plats: Lokalen Rehnsgatan 16

Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Fredrik Jonsson, Carl
Hamberg, Natalie Riggott, Filip Landenius, Alexander Olsson, Lars-Olov ”Larsa”
Bergstrand, Robin Engström, Peter Gustafsson, Simon Ström, Amanda Birkenfalk,
Roxanne Carlsson Norlin, Rebecka Ingram samt Mikael Johansson.
1. KS öppnande
Åsa Jonsson öppnade mötet. Fredrik valdes till sekreterare
2. Val av justeringsperson
Lars-Olov Bergstrand valdes till justeringsperson.
3. Justering av röstlängd
Det ansågs att mötet var beslutsmässigt.
4. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med tre extra punkter under punkt 11/ Övrigt.
5. Genomgång av föregående protokoll
Det ojusterade protokollet gicks igenom.
6. Kompletterande val
Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg och Erika Permert (Mushjorten) valdes in på
Skogsmännen som VAl respektive assistent.
7. Rapporter och meddelanden
a. Avdelningsrapporter
I. Stingarna:
Hänt sen senaste KS: Svajig närvaro. Några är borta ena mötet, dyker upp
nästa möte men då är några andra borta. Möten hålls enligt planering. Har visat
bilder från läger och peppar inför det. Har varit lite utomhus.
Kommer att hända fram till nästa KS: Verksamhet enligt planering. Avdelningen
kommer att delta på Scouternas dag.
Antal medlemmar just nu: 18
Antal som börjat sen senaste KS: 0
Antal som slutat sen senaste KS: 0
II. Waingunga:
Hänt sen senaste KS: Möten enligt planering. Börjat med knopmärken.
Kommer att hända fram till nästa KS: Avdelningen kommer att delta på
Scouternas dag.
Antal medlemmar just nu: många
Antal som börjat sedan senaste KS: Antal som slutat sedan senaste KS: Sida 1 av 6 ur KS protokoll 383_justerat
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III. Snabbfötterna:
Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten i vanlig ordning och en uppskattad
övernattning. Närvaroantalet har tyvärr dippat lite nu av flera anledningar, jag
kommer att ta det som en punkt under övrigt.
Kommer att hända fram till nästa KS: Vi ska ha möten i vanlig ordning och vi
har tänkt delta i Björnklon på Scouternas Dag.
Antal medlemmar just nu: 18
Antal som börjat sen senaste KS: 0
Antal som slutat sen senaste KS: 0
IV. Gnagarna:
Hänt sen senaste KS: Bra möten men närvaro är svajig. Sämre närvaro på
övernattningen, men en rolig övernattning ändå.
V. Skogsmännen:
Hänt sen senaste KS: Nya ledare i teamet vilket är både bra och dåligt.
Föräldrarna är lite förvirrade. Närvaron är svajig. Två patruller har haft
patrullövernattning. Träningsövernattning med Rovfåglarna där 7 scouter
deltog. Sigge och Amanda kom och höll lägerbål.
Till nästa KS kommer vi att: Delta på Scouternas dag.
VI. Rovfåglarna:
Hänt sen senaste KS: Alex har kommit tillbaka till avdelningen, avdelningen har
varit på träningsövernattning för Älghornet. Lite sämre närvaro än vanligt, men
vissa tar med sina vänner på mötena.
Till nästa KS kommer vi att: Scouternas Dag
Antal medlemmar just nu: 8
Antal som börjat sedan senaste KS:
Antal som slutat sedan senaste KS:
VII. Bara Gustaf:
Hänt sen senaste KS: Vi har möten som vanligt, hade även ett möte för
Gnagarna nu i måndags. Det gick bra, var en mycket bra lärdom i hur det är att
planera möten och vad som kan gå snett. Mötet gick bra och Gnagarna var
nöjda med vår insats.
Vi har även haft vår övernattning nu, 9 st närvarade, vi skulle varit 12, men 2
dök inte upp och 1 avanmälde sig på fredagen. Övernattningen gick väldigt bra
ändå och vi hade trevligt. Vi jobbade med planeringen av vår Björnklo-kontroll
och fick mycket gjort.
Kommer hända fram till nästa KS: Fram till nästa KS kommer Scouternas Dag
äga rum och vi ska hålla vår Björnklo-kontroll. Vi kommer även att ha möten
som vanligt. Vi har tänkt öva livräddning och klädsim också, men inte helt
säkert om det blir av denna månad.
Övrigt: Närvaron och engagemanget ökar lite, vi är på väg åt rätt håll, vi snittar
ungefär 9,5 personer/möte.
Antal medlemmar just nu: 15
Antal som börjat sen senaste KS: 0
Antal som slutat sen senaste KS: 0
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VIII. Mushjorten:
Hänt sen senaste KS: Två middagar hemma hos Bengt. Planering inför ett möte
för Gnagarna. Dålig närvaro bland ledarna.
Antal medlemmar just nu: Antal som börjat sedan senaste KS: Antal som slutat sedan senaste KS: b. Lokaler och materiel:
Bredäng:
- Vi har tre lyor som är fyllda med materiel. Vad finns i dem och vad gör vi om vi
plötsligt behöver fler lyor? Peter och Simon verkar ha lite koll på innehållet.

Rehnsgatan:
- Utlånad till en WSJ-avdelning (Kallhälls utmanarlag) över helgen.
− Ett dörrhantag är monterat på ytterdörren.
− Nytt städmatrial behövs fortfarande
− Det diskas dåligt efter mötena. Bättre disciplin på städ och disk!
Material:
- Ingen information fanns. Punkten utgick.
c. Pettersberg:
Genomfört arbetsträff. Röjt vid björkdungen, eldat rishögen. Fällt ett träd som
riskerade att eventuellt falla över huset.
Mer jobb med att måla och elda finns inför nästa arbetsträff
Larsa och Monica är ute och kollar till stugan mellan uthyrningarna och
städningen håller högre standard än förra terminen
Skyltar är beställda och ska hämtas och monteras innan nästa arbetsträff.
d. Ekonomi:
- Peter visar och föredrar resultaträkningen och nuvarande budget. Som det ser
ut just nu så kommer kåren gå 25 000 kr back.
Roxanne och Rebecka avviker mötet.
e. AU informerar:
Framtidsmöte: 11 assistenter och ledare samlades innan KS och diskuterade
kårens framtid och vi pratade mycket om vilken stämning och respekt vi vill ha i
kåren.
Krisplan: AU har mailat ut ett förslag till krisplan. Vi tar gärna emot
kommentarer och tankar, både på händelser och struktur. AU tar även gärna
emot förslag på medlemmar till en krisledningsgrupp.
Soppkvällar: Har varit lite svårt att få fram datum som funkar för majoriteten.
Nuvarande förslag är söndagen den 22 april.
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8. Läger 2012
a. Spårarscouter

16-19 juni på Vässarö, Adolf Fredriks Spårarscouter kommer att följa
med. Budget kommer nästa KS. Lägerchef: Peter Gustafsson

b. Upptäckarscouter, Äventyrarscouter

Lägerinbjudan skriven och kommer delas ut under kommande vecka.
Äventyrarna har delat ut sin. Lägerängarna är officiellt bokade. Robin
föredrar lägerekonomin. Se bilaga 1.
KS beslutar att
- om KST beslutar att bifalla motion om Lägerfond GVB så antas
budgeten i sin helhet. Posten ”Lägerfond GVB” får användas för att
subventionera ledaravgifter.
- om KST beslutar att avslå motion om Lägerfond GVB så antas
budgeten med ändringen att ett eventuellt överskott bokfört som
”Lägerfond GVB” förs in i Scoutkåren Gustaf Vasa Bredängs
ekonomi (dvs pengarna förs ej tillbaka till deltagarna).

c. Utmanarscouter

UBG: Delar av lägret med U/ÄSC som Utmanare och lägerassistenter,
Boomerang 2012
Mushjorten: Boomerang 2012

9. Lokalen Rehnsgatan – Kontraktsförslag
Ingen ny information, vidare kontakt med fastighetsvärden veckan efter påsk.
Amanda avviker mötet
10. Verksamhetsplan
Kåren har uppfyllt vissa punkter på verksamhetsplanen men har en del kvar på
andra punkter.
Micke avviker mötet.
11. Övriga ärenden
a. Robin: Ett syskonpar på Snabbfötterna har för närvarande inte råd att

köpa scoutskjortor.
KS beslutar att subventionera syskonens scoutskjortor till en
sådan nivå att familjen klarar av kostnaden.
b. Peter I

SSR har korta läger på somrarna för barn som inte går på scouterna,
lägret heter Äventyret. De har fokuserat sig på olika områden runt om i
landet. I år är det Skärholmen med omnejd som är målgruppen, lägret
kommer troligtvis att genomföras på Vässarö under 3 nätter och 4
dagar. Kåren kommer att delta med några ledare.
c. Peter II

Valberedningen jobbar på och ringer runt till kårens funktionärer.
d. Peter III

Stena Fastigheter har hus i Bredäng och är öppna för ett eventuellt
samarbete.
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12. Infobladet
Framtidsmötet, stadgegrupp, arbetsträff, Äventyret.
13. KS avslutas
Åsa avslutade mötet.

____________________________

__________________________

Åsa Jonsson

Fredrik Jonsson

Ordförande

Sekreterare

___________________________
Lars-Olov Bergstrand
Justeringsperson
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Bilaga 1 – Ekonomi Upptäckarsamt äventyrarläger 2012
Ekonomi läger 2012
Intäkter
Personer
Deltagare ä-sc
Deltagare u-sc
Ledare ä-sc
Ledare u-sc
Summa
Antal AF
Utgifter
Läger ängar
Mat Ä
Mat U
Förläger
Lägermärken
Lägermatrial fond Ä
Lägermatrial fond U
Administartion
Förbruknings matrial
Bilersättning
Bilersättning int
Material transport
Läger subventioner
Persontransport
Sjukvård
Hantverk
Tema
Läger tröjor
Hajk
Övrigt
Lägerfond GVB
Bidrag AF

Antal
23
27
8
14
72
7
Antal
1
31
41
17
100
12
7
4,5
50
189
36
4
6
45
1
1
1
100
1
1
1
1

Dagar
12
7

Pris

Dagar

Pris

12
7

23
27

Information

1900
1300
720
420

Bidrag
4025
4725
525
1750

3000
60
60
70
20
15
15
50
50
18,5
18,5
650
600
100
1200
1500
2500
25
6000
2472,5
15000
15000
Summa
Resultat

Total
3000
22320
17220
1190
2000
4140
2835
225
2500
3496,5
666
2600
3600
4500
1200
1500
2500
2500
6000
2472,5
12900
2100
101465
0

Total
47725
39825
6285
7630
101465

Detta läger kommer att drivas av kårerna Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng (GVB) och Adolf
Fredriks Scoutkår(AF). Men all ekonomi kommer hanteras av GVB mao. Kommer GVB att ta
eventuell vinst och täcka eventuell förlust efter lägret.
Ledar avgifter
Bidrag på intäktssidan

Lägerfond / Bidrag på
utgiftssidan

GVB
Ledare/ass
betalar 60kr/dag
Kåren betalar
25kr * 7dagar per
deltagare
Kåren kan
anstifta en fond
efter KST 2012 i
annat fall
kommer denna
post återbäras till
deltagarna

AF
Kåren betalar lägret
60kr /dag
Kåren betalar 25kr *
7dagar per deltagare

Kommer att betala
poster ovan
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