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Kårstyrelsens sammanträde nr 390 
Datum: 2012-11-04   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Fredrik Jonsson, Agnieszka ”Agga” Wrzalik, Natalie Riggott, Robin 
Engström, Peter Gustafsson, Simon Ström, Einar Nygård, Rebecka Ingram samt 
Mikael Johansson. 
 

1. KS öppnande 
Fredrik Jonsson öppnade mötet.  
Fredrik Jonsson valdes till mötes ordförande.  

2. Val av justeringsperson 
Peter Gustafsson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  
Det fastställdes att vi är beslutsmässiga. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragslistan fastställdes med följande tillägg: 10a/Simon, 10b/Peter samt 
10c/Simon. 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll för KS389 gicks igenom. 

6. Kompletterande val 
Matilda Nilsson Morris valdes till assistent på Snabbfötterna.  
Rebecka Ingram valdes till utmanarscoutsrepresentant för Bara Gustaf. 

7. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
Sedan senaste KS har avdelningen delat in alla scouter i patruller, haft möten 
enligt program och deltagit på Scouternas höstdag. Scouterna tyckte att det 
var för långt att gå från tunnelbanan till starten. Avdelningen saknade en 
kårgemensam uppställning innan prisutdelningen. Till nästa KS kommer 
avdelningen att har övernattning i lokalen samt börja arbeta med 
intressemärken. Övernattningen kommer att vara fredag till lördag.  
 
Antal medlemmar just nu: 18  

II. Waingunga:  
Ingen rapport har inkommit. Avdelningen ska ha övernattning i november.  

III. Snabbfötterna:  
I allmänhet går det bra för avdelningen. Man har haft möten som vanligt och 
även fått fart på kompisrekryteringen. Avdelningen deltog på Scouternas 
höstdag. Det har uppmärksammats att vi har rekryterat i Sätraskolan, 
förhoppningsvis kommer det scouter till avdelningen som ett resultat av detta.  

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2012-11-04 2012-11-11 
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IV. Gnagarna:  
Avdelningen deltog på Scouternas höstdag och uppskattade speciellt 
Naturspåret. Dock hade man mycket dålig närvaro på scouterna. Detta kan 
bero på att det var övernattning helgen innan. Förutom höstdagen har man 
haft vanliga, roliga möten med varierande teman såsom tillverkning av 
matsakspåsar, tårtorganisationstävling samt genomgång av stormkök. Man 
hade inget möte på höstlovet. Till nästa KS kommer man att ha en 
övernattning med Snabbfötterna. Den kommer att hållas i Grinchens anda. I 
övrigt kommer man att fortsätta med möten i vanlig regi.  i 
 
Antal medlemmar just nu: 23 
Antal som slutat sen senaste KS: 1 

V. Skogsmännen:  
Avdelningen haft patrullmöte, avdelningsmöte samt rådspatrullsmöte. Man 
deltog på Scouternas höstdag med bra närvaro. I övrigt är närvaron stabil med 
strax över 20 scouter per möte. Einar har varit bortrest ett tag och kommer att 
vara borta i två veckor – frågor hänvisas till Simon. 
Ledarteamet kommer att bli ett problem under vårterminen då man i nuläget 
endast kommer att vara fyra ledare. Man skulle behöva rekrytera 1,5 ledare, 
hest en kvinnlig ledare. Detta på grund av att en ledare inte kommer att kunna 
delta på vårterminen och närvaron på en annan ledare har hittills varit nästintill 
ingen.   

VI. Rovfåglarna:  
Hade en mycket dålig närvaro på Scouternas höstdag och man tror att detta 
beror på det intensiva schemat innan höstdagen. Det innefattade både en 
övernattning samt Silverugglan. Förutom detta har man haft möten som 
vanligt, bland annat temamöten. Under höstlovet hade man inget möte.  
Det har börjat en ny scout som är syskon till en befintlig scout på avdelningen. 
Allt fungerar bra och man har en bättre stämning på avdelningen än tidigare 
år. Närvaron ligger på åtta – nio scouter per möte. Tre scouter har börjat på 
avdelningen tack vare Äventyret.  
Nästa helg kommer man att ha en övernattning med Skogsmännen på Påta 
och behöver hjälp med kök och bil.  

VII. Mushjorten 
Ingen rapport har inkommit. Laget ska spela paintball mot Bara Gustaf på 
onsdag.  

VIII. Bara Gustaf:  
Båda ledarna var borta ett möte och detta har reflekterats i scouternas 
närvaro. Ingen är på väg att sluta men scouterna precis har börjat gymnasiet 
så det är mycket som händer. Närvaron ligger på sju scouter per möte vilket är 
drygt hälften av laget.  
Laget har haft ett Halloween möte med pumpapaj och en stor del av laget 
deltog på arbetshelgen på Pettersberg. Till nästa KS kommer man kommer att 
åka på övernattning, Winer, göra ett möte till Gnagarna och spela paintball 
mot Mushjorten. I övrigt letar man jobb för att tjäna pengar till lagkassan. 
Laget använder Facebook mycket och har ett starkt engagemang där.  

IX. Gustafs Änglar:  
Ingen rapport har inkommit. Laget ska ha övernattning nästa helg. Laget 
deltog inte på Scouternas höstdag eller på Hajkbenet.  
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b. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  
- Kolhämtaren, vinsten från kårlagtävlan i DM i 
orientering, finns numera i lokalen.  

- Rehnsgatan:  
- Lokalfogden har varit bortrest i två veckor varpå det har 
varit dåligt med förbrukningsvaror såsom toapapper.  
- Nytt städmaterial är på väg. 
- Ett golv till ett Tipi tält hänger i duschen. Tältet är ute på 
Petters och behöver därmed återförenas med sitt golv. 
Tältet ligger ej på hyllan i containern utan på en kista 
innan hyllorna på vänster sida. Tältet användes på 
Scouternas natt. Gnagarna låser i golvet i sitt skåp och 
nästa besökare till Pettersberg bör ta med sig golvet.  
- Hyresvärden har fortfarande inte satt upp en vägg vid 
Stugan. Stugan är fortfarande inte ombyggd. 

- Material:  
- Eldningsplåtarna är fortfarande kvar i Skogsmansskåpet 
i hallen, de har inte flyttats så som tidigare diskuterats. 
Nyckeln till skåpet hänger med de övriga nycklarna i 
ledarrummet. 

c. Pettersberg:  
Det har varit arbetshelg på Pettersberg. Det var en mycket trevlig och 
välbesökt helg. På lördagen åt 23 personer lunch och på söndagen åt 17 
personer lunch! Det var dessutom en mycket produktiv helg, bland annat har: 
 - Ny luftvärmeluftpump installerats.  
 - Ny trappa byggts från vägen.  
 - Ny spiskåpa murats på torpet.  
 - Ny skohylla byggts i ledarrummet. 
 - Diket nedanför trappan grävts om. 
 - Lampan utanför mittenlogementet lagats. 
 - Allt i köket diskats.  
Det är uthyrningar varje helg och uthyrningen under Halloween var mycket 
nöjda!  
Det verkar vara något dålig mobiltäckning på Petters, detta märks speciellt 
när man ska slå på och av värmen med sms. Fredrik ska kolla detta med 
Lars-Olof Sandberg samt Lars-Olov Bergstrand.  
 
Inför arbetshelgen införskaffades en ny värmepump. Denna kommer att 
kosta 8 500 – 10 000 kr . Fredrik äskar 10 000 kr ur Uppdrag Pettersberg för 
att täcka den kostnaden.  
 
KS beslutade att bifalla ansökan på 10 000kr ur Uppdrag Pettersberg för 
en värmepump.   

d. Ekonomi: 
Peter gick igenom budget, resultaträkning och prognos. Allt rullar på enligt 
plan och det finns inga överraskningar. Peter meddelar att han endast 
kommer att arbeta efter kontanthanteringsmetoden. Den tidigare kassören 
använde både denna metod tillsammans med faktureringsmetoden. Bytet 
kommer att påverka ekonomin under bytet men det kommer att jämna ut sig.   
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e. AU informerar:  
Demokratijamboree: Fredrik kommer att åka som delegat för Matteus 
Wallinum scoutkår och inte som observatör för oss. Peter och Simon deltar 
som motionärer. Einar deltar som motionär men åker privat. Kårens ombud 
är Åsa Jonsson, Saga Bergqvist samt Carl Hamberg. Rebecka Ingram deltar 
som observatör.  
 
Distriktsstämma: Den 20 oktober var det distriktsstämma och Simon Ström, 
Natalie Riggott, Erik Nilsson, Kjell ”Limpan” Lindberg, Fredrik Jonsson, Åsa 
Jonsson, Lars-Olof ”Pliiigiis” Sandberg, Saga Bergqvist samt Rebecka 
Ingram deltog. Det var en bra stämma med överraskningen att Vällingby 
scoutkår yrkade på plenum (ej påverkanstorg) och att ingen kår var emot 
detta.  
Antagligen kommer det att bli en utmanarscouttävling på Scouternas dag. 
Stämman biföll kårens yrkade på att det i verksamhetsplanen skulle skrivas 
in att SSD ska samordna insatser mot politiker angående de bidrag vi kan 
söka. 
  
Förmöte inför Demokratijambree: Ombuden samt observatörerna träffades 
i lokalen på Rehnsgatan och diskuterade inför Demokratijamboreen. Man 
gick igenom alla handlingarna och lyfte många viktiga punkter, bland annat 
gällande scoutdräkten och Trygga Möten. Det skrevs ner en 
sammanställning på mötet om alla handlingarna, se bilaga 1.  
 
Julavslutning: Det pågår diskussioner med kyrkan. Förhoppningsvis 
kommer mer information snart.  
 
Distriktets förmöte inför Demokratijamboreen: Sker på tisdag i SENSUS 
lokaler.  
 
Supporterdiplom: Årets supporterdiplom är utskickade.   

8. Läger 2012 

a. Spårarscouter – verksamhet och ekonomi 
 
Ekonomi; se bilaga 2 
Det deltog fler än vad som var budgeterat och SL körde bussarna gratis. Viss 
milersättning har inte begärts ut. Den ekonomiska kontakten med AF 
fungerade bra. Resultatet blev ett överskott på 9 777kr. 
 
KS beslutade att lägga ekonomin till handlingarna.  
 

b. Upptäckarscouter – verksamhet och ekonomi 

c.  Äventyrarscouter – verksamhet och ekonomi 

d. Utmanarscouter – verksamhet 
 
För övrigt har det inte inkommit några rapporter. Inkom med dessa snarast! 
 

9. Bredband – lokalen Bredängsvägen  
Ingen ytterligare information har framkommit varpå ärendet bordlägges till nästa 
möte.  
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10. Övriga ärenden 

a. Simon – ekonomiskt bidrag; se bilaga 3 
Avdelningen Rovfåglarna vill ansöka om ekonomiskt bidrag från kåren på  
2 900 kr för avdelningströjor till samtliga Rovfåglar.  
Flera olika ekonomiska förslag diskuterades.  
 
KS beslutade att bevilja Rovfåglarna bidrag på 2 900 kr varav 2 229,17kr 
tas från konto 2848 och resterande tas från konto 4020. 

b. Peter – Absolut Gustaf; se bilaga 4 
Peter föreslår att styrelsen fattar beslut om att Absolut Gustafs 167 kr 
upplöses och går in som en övrig intäkt i kåren. Detta för att få bort ett konto 
från balansräkningen. 
 
KS beslutade att upplösa utmanarlaget Absolut Gustafs konto 2849, 
innehållandes 167kr, i kåren samt att dessa 167kr ska gå in som en 
övrig intäkt i kåren. 

c. Simon – E-kurs 
Simon yrkar på att kåren subventionerar de scouter som deltar på E-kursen 
med 50%, det vill säga 500kr. Prognosen är 10-15 deltagande scouter från 
kåren. 
 
KS beslutade att bevilja ansökan om deltagarsubvention till E-kursen 
för kårens deltagare med 500kr per deltagare.  

11. Infobladet 
Arbetshelg Pettersberg. Scouternas höstdag. Demokratijamboree. 
Julavslutning. Adventsfika med Hackspettarna.  

12. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Fredrik Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Peter Gustafsson 

Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Anteckningar från förmötet 
inför Demokratijamboreen 

 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng och Adolf Fredriks Scoutkår 

2011 års verksamhet 

Vi håller med om verksamhetsrevisorernas 
kritik.I övrigt bifall 

Proposition 1: Verksamhetsplan 

Inga speciella kommentarer. 

Medlemsavgift 

Inga speciella kommentarer 

Budget 

Inga speciella kommentarer 

Proposition 2: Stadgar 

Paragraf 5.10: Yrka på att 
förvaltningsmötets delegater väljs av 
scouternas stämma. 

Maila styrelsen 

I övrigt bifall 

Proposition 3: Anslutning WOSM och 
WAGGGS 

Bifall båda att-satserna 

Proposition 4: Policydokument 

A 6.2 förbundsstyrelsen? 

Terminologi 
Arrangemangsteam, vad betyder det? 

B6: Vi går med på alla stycken utom stycke 
2 och 3. Inf;r 6 november ska vi försöka 
formulera oss. 

B7: Yrka på att Samverkansorgnisationer, 
kårer, arrangemang och kurser kan besluta 
om egna halsdukar. 
Mer detaljerad omskrivning: 
att till scoutdräkten hör också scouthalsduk 
samt att vid nationell representation 
används Scouternas halsduk. 

Proposition 5: Valberedningsarbete 

Arbetsordning eller arbetsinstruktion 

Maila styrelsen 

Bifal 

Proposition 6: Verksamhetsrevisorer 

Arbetsordning eller arbetsinstruktion 

Maila styrelsen 

Bifal 

Motion 1: Förtjänstmärken 

Avslag 

Motion 2: Familjemedlemsskap 

Avslag 

Motion 3: Trygga möten 

Avslag, tas upp i policydokumentet 

Motion 4: Dräkten 

Mötet splittrat. Både bifall och avslag. 

Motion 5: KFUK/KFUM 

Avslag 

Motion 6: Region krets och skeppslag 

Avslag 

Motion 7: Verklighetsanknytning 

Eventuellt ett motyrkande. Undersöka 
stämning på distriktsträffen. 

Motion 8: Utmanarorganisation 

Bifall och avslag 

Motion 9: Extra stämma 

Viktigt med ett möte nästa år för att få en 
chans att påverka inom en rimlig tidsperiod.  

Stort extraarbete med en ytterligare 
stämma. 

Bifall och avslag. 

Motion 10: SM i scoutfemkamp 

Motyrkande utan grenar (ev. två- 
tremannalag) Eventuellt motyrkande med 
fyra grenar plus hemlig (ej hinderbana). 
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Motion 11: Stadgeändring om samverkansorganisation 

Avslag 

Motion 12: Tydlighet samverkansorganisation eller ej 

Styrelsens förslag 

Motion 13: Namnet Scouterna 

Avslag 

Motion 14: öppenhet 

Bifall första att-satsen 

Avslag andra att-satsen 

Motion 15: Upphandlingar 

Avslag första, andra och tredje att-satsen? Kan bli en tom rapport. 

Avslag fjärde att-satsen 

Styrelse 

Många nyval 

Viktigt att kolla upp vilka de är. Vad de arbetar med etc. 

Att ta med till distriktet 

Trygga möten 

Dräktpolicy 

SM-motionen 

Verklighetsanknytning 

Öppenhet och upphandling 
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Bilaga 2 – Läger 2012, Spårarscouter ekonomi 
Budget Vässarö 2012       Utfall Vässarö 2012     

  Antal Pris/enhet Totalt     Antal Pris/enhet Totalt 

Intäkter         Intäkter       

Deltagaravgifter 46  1 200 kr 55 200 kr   Deltagaravgifter 57  1 200 kr 68 400 kr 

Föräldraavgifter 6  1 000 kr 6 000 kr   Föräldraavgifter 4  1 000 kr 4 000 kr 

Ledaravgifter 12  300 kr 3 600 kr   Ledaravgifter 19  211 kr 4 000 kr 
Lägerbidrag 33  125 kr 4 125 kr   Lägerbidrag 47  125 kr 5 875 kr 
Summa     68 925 kr   Summa     82 275 kr 

                  
Kostnader         Kostnader       
Syskonrabatter 0  120 kr 0 kr   Syskonrabatter 0  120 kr 0 kr 

Deltagarsubventioner 10  600 kr 6 000 kr   Deltagarsubventioner 7  600 kr 4 200 kr 

Förläger 4  167 kr 668 kr   Förläger 3  303 kr 909 kr 

Bilersättning 120  25,0 kr 3 000 kr   Bilersättning     2 175 kr 
Båttransport 64  100 kr 6 400 kr   Båttransport     8 000 kr 
VÖ mat, förläggning 256  167 kr 42 752 kr   VÖ mat, förläggning 308  167 kr 51 506 kr 

Sjukvård 1  1 000 kr 1 000 kr   Sjukvård     90 kr 

Lägermärken 64  10 kr 640 kr   Lägermärken 70  5 kr 350 kr 

Förbrukningsmateriel 1  2 000 kr 2 000 kr   Förbrukningsmateriel     1 645 kr 
Lägermateriel 184  15 kr 2 760 kr   Lägermateriel 228  15 kr 3 420 kr 

Parkering 2  300 kr 600 kr   Parkering     180 kr 
SL-resor 1  2 000 kr 2 000 kr   SL-resor     200 kr 

Programmaterial 1  1 000 kr 1 000 kr   Programmaterial     80 kr 

Övrigt 1  105 kr 105 kr   Övrigt     -257 kr 
Summa     68 925 kr   Summa     72 498 kr 

                  
Resultat     0 kr   Resultat     9 777 kr 
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Bilaga 3 – Ekonomiskt bidrag till 
Rovfåglarna 

 
Bakgrund: 

Avdelningen Rovfåglarna har legat vilande i ungefär fem år. När vi nu har tagit upp 
avdelningen på allvar, vi är fortfarande en mindre avdelning som växer sakta och säkert. En 
avdelning som har varit aktiv under flera år har chans att ganska lätt bygga upp en 
avdelningskassa som kan fungera som en buffert och användas för avdelnings inköp. 
Rovfåglarna har inte haft denna möjlighet då avdelningen har varit vilande under en lång 
period. Nu har vi kommit igång och det märks även i avdelningskassan. Vi vill kunna leverera 
samma standard som andra avdelningar som redan har existerat och haft chansens att 
bygga upp en avdelningskassa.  

När avdelningen inte består av alla årskurser som ska ingå och även är nystartad är det svårt 
att få pengar över från aktiviteter i någon större mån. Den faktor att scoutera på Rovfåglarna 
inte heller har samma ekonomiska stabilitet som t.ex. scouterna på Skogsmännen gör att 
man inte heller vill ta ut för höga kostnader för aktiviteterna.  

Vi vill stärka avdelningens sammanhållning och även den individuella scoutens känsla av att 
någon ställer upp för dem, vilket är något som hela stadsdelen har problem med. 
Avdelningen behöver även profilera sig ute bland skolorna för att kunna få fler medlemmar. 
Därför har vi tillhandahållit avdelningströjor till alla avdelningens medelmar utan att ta betalt 
för dessa. 

Beslutsärende: 

Avdelningen Rovfåglarna vill här med ansöka om ekonomiskt bidrag från kåren på 2900 kr 
för avdelningströjor till samtliga Rovfåglar. 



10 

Sida 10 av 10 ur KS protokoll 390_justerat 

Bilaga 4 – Upplösning av Absolut 
Gustafs konto i GVB 

 
Beslutsförslag inför kvällens KS 

Peter Gustafsson <peter@gvb.nu> 4 november 2012 16:54 

Till: ks@gvb.nu 

Till KS i Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng 

De gamla "avdelningsmaterialspengarna" är pengar som blivit över från ett tidigare 
bidragssystem vi hade i kåren. För dessa kunde varje avdelning köpa material som är 
beständigt, dvs verktyg, knoprep, lyktor, stormkök mm. Det som inte kunde köpas var mat, 
läder, sisal, fotogen mm.  
 
Detta system har vi inte kvar längre. Däremot finns det en del pengar kvar, öronmärkta för 
resp avdelning. Avdelningarna kan fortfarande använda sig av dessa pengar, enligt det 
tidigare regelverket. Dock kommer det aldrig fyllas på, när det är slut är det slut. De 
avdelningar som har pengar kvar är Mowgli, Waingunga, Stingarna, Snabbfötterna, 
Rovfåglarna och Absolut.  
 
Absolut har 167 kr kvar. Laget kommer aldrig att återuppstå.  
 
Jag föreslår att styrelsen fattar beslut om att dessa 167 kr upplöses och går in som en övrig 
intäkt i kåren. Detta för att få bort ett konto från balansräkningen. 

-- 

..... Peter 

peter@gvb.nu 


