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Kårstyrelsens sammanträde nr 392 
Datum: 2013-01-13   Tid: 13:00 Plats: Pettersberg  

Närvarande: Alexander Vanderwert-Gebert, Fredrik Jonsson, Agnieszka ”Agga” 
Wrzalik, Rebecka Ingram, Mikael Johansson, Natalie Riggott, Robin Engstöm, Elin 
Robertsson, Petra Ljunggren, Gustav Dagberg, Victor Rasmusson, Alexander 
Bäckström, Peter Gustafsson, Kjell ”Limpan” Lindberg, Simon Ström, Einar Nygård, 
Saga Bergqvist samt Sebastian Andersson. 
 

1. KS öppnande 
Fredrik Jonsson öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 
Elin Robertsson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  
Det fastställdes att mötet var beslutsmässigt. Gustafs änglar har ännu inte valt 
en utmanarscoutrepresentant men har en röst om behovet skulle uppstå. Då 
laget deltar med tre scouter till detta möte får de välja mellan sig vem som har 
den rösten.  

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen 13a/ Gnagarna, 13b/ Simon, 
13c/Peter och 13d/Peter. 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll fanns inte att tillgå. Punkten bordlades till nästa KS. 

6. Kompletterande val 
Amanda Birkenfalk samt Alexander Olsson valdes till assistenter på 
Skogsmännen.  
Andreas Andersson valdes till assistent på Rovfåglarna. 

7. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
Sedan senaste KS har avdelningen deltagit på julavslutning. Ledarna har på 
det senaste mötet delat ut intressemärken och sålt en del scoutskjortor. En 
stor del av ledarteamet deltog på planeringshelgen och planerade 
vårterminen. Fram till nästa KS kommer man att ha uppstart på en grymt bra 
termin! 
Antal medlemmar just nu: 22. 

II. Waingunga:  
Avdelningen har hittills bara haft ett möte denna termin men det var ett bra 
möte. På grund av utlandsstudier decimeras ledarteamet och det behövs 
ytterligare en ledare. Kontakta Limpan om du, eller någon du känner, är 
intresserad.  
Antal medlemmar just nu: 45.  

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2013-01-14 2013-02-03 
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III. Snabbfötterna:  
Avdelningen har sedan senaste KS haft ett par möten och deltagit på 
julavslutningen. Vårterminen har precis börjat och man kör på. En scout har 
slutat.  
Medlemmar just nu: 7-8 . 

IV. Gnagarna:  
I december hade avdelningen möten enligt planering. Man närvarade på 
julavslutningen och delade ut märken till scouterna. Ledarteamet har deltagit 
på kårens planeringshelg och hunnit detaljplanera hela terminen.  
Vårterminen kommer att starta imorgon måndag (14/1) med en tillbakablick på 
det gångna året, lite småtävlingar och en härlig pulkadag. 
Troligtvis kommer en scout att börja denna termin. 
Antal medlemmar just nu: 22 

V. Skogsmännen:  
Skogsmännen har haft SKROV tillsammans med Rovfåglarna på Petters. Det 
blev en mycket lyckad övernattning. Det deltog 13 scouter från Skogsmännen 
på årets E-kurs. Även denna verkade mycket uppskattad bland scouterna. 
Skogsmännen har haft sitt första möte för vårterminen med något sämre 
närvaro än vanligt då det endast deltog 19 scouter. Avdelningen har 
genomfört stora ledarreformer. Simon har lämnat Skogsmännen till förmån för 
Rovfåglarna och till våren får avdelningen i stället tillskott av ledare i form av 
Amanda Birkenfalk och Alexander Olsson. Avdelningen saknar i nuläget en 
vald vAL.  
Fram till nästa KS så kommer Skogsmännen att ha möten varje torsdag. Man 
kommer att ha ett patrullmöte, ett rådspatrullmöte samt en Älgenövernattning 
för att försöka få scouterna att lyckas väl med sina patrullövernattningar i 
mars. 
Antal medlemmar just nu: 26. 

VI. Rovfåglarna:  
Avdelningen har varit på SKROV, deltagit på julavslutningen, varit på E-kursen 
och börjat vårterminen. Man hade en väldigt hög närvaro på SKROV med 11 
anmälda scouter och åtta närvarande. På E-kursen deltog sex Rovfåglar. På 
det första avdelningsmötet för terminen var det maximal närvaro med 13 
scouter!  
Fram till nästa KS kommer patrullerna att ha patrullmöte. Avdelningen kommer 
att hyra in äldre patrullmedlemmar för att inviga i de tre patrullerna. Det 
kommer att hållas ett föräldramöte samtidigt som patrullmötet. Förutom detta 
kommer det att vara möten som vanligt. 
I övrigt har avdelningen haft en del problem med disciplinen på avdelningen 
Man hoppas att E-kursen har bidragit till en positiv förändring. Situationen har 
situationen diskuterats inom ledarteamet och man hoppas kunna förbättra den 
inom en snar framtid. 
Under hösten har man haft en patrull med endast två scouter. Inför 
vårterminen omfördelas scouterna så att man får jämnstora patruller. Det blir 
tre patruller (Duvhöken med fyra scouter, Havsörnen med fyra scouter samt 
Tornfalken fem med scouter) varav en enbart kommer att bestå av tjejer. 
Rovfåglarna har som plan att växa och bli ännu fler. De tänker rekrytera i 
skolor och fokusera på kompisrekrytering. Scouterna har efterfrågat lappar 
som man kan dela ut i sin skola och till kompisar. Avdelningen har en del 
planer på att vara med och hålla i rekryteringsprojektet "Äventyret" 
tillsammans med Snabbfötterna och Stingarna. 
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VII. Mushjorten: 
Laget har valt att ha möte varannan till var tredje vecka. Detta på grund av ett 
för stort deltagarbortfall annars. Första mötet kommer att vara på onsdag 
(16/1). Laget fokuserar på att samla in pengar till en sommaraktivitet. Just nu 
finns det flera olika alternativ och det lutar mot en utlandsresa.  
Medlemmar just nu: ca 4.  

VIII. Bara Gustaf:  
Sedan senaste KS har laget genomfört Winer tillsammans med Gustafs 
Änglar och Sebastian från Mushjorten. Detta skedde i princip helt utan el, ett 
riktigt äventyr! Några scouter deltog på julnatten och två scouter genomförde 
TomteBas på E-kursen under mellandagarna. Laget deltog även på 
utmanarbal under december och rockade loss! Man har planerat VT13 och 
tittar närmare på olika sommaraktiviteter. Gänget är taggat och VT13 kommer 
att bli bra!  
Fram till nästa KS kommer laget att börja genomföra möten som vanligt. Det 
finns inga övernattningar på agendan.  
I övrigt har laget tyvärr tappat en scout. Denna valde att fokusera sin 
scoutverksamhet som assistent på Skogsmännen. UBG kommer dock alltid att 
vara öppet om scouten väljer att komma tillbaka till laget. Under våren 
kommer vi att räkna med att laget består av 13 medlemmar. 
Antal medlemmar just nu: 14 

IX. Gustafs Änglar:  
Det har inte hänt mycket sedan senaste KS. Laget har haft pulkamöte, deltagit 
på Winer samt julavslutningen och planerat den nya terminen.  
Antal medlemmar just nu: åtta på pappret och fem i praktiken. Målet är att få 
med de övriga tre.  

b. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  
- Inget speciellt.  

- Rehnsgatan:  
- Lokalfogden har fotograferat rören på toaletten, som 
idag är i dåligt skick med rost som tränger igenom färgen, 
och ska föra ärendet vidare till hyresvärden.  
- Tältgolvet i duschen är borta. Ibland kommer 
avloppsvatten upp så ha inte saker stående på golvet. 
Det vore bra om vi gjorde ventilationshål längst upp och 
längst ner för att det inte ska mögla. Fredrik ska prata 
med lokalfogden om detta. 
- När kommer gallergrinden att bytas ut till en dörr? 
Troligtvis sker detta i samma veva som ombyggnaden i 
stugan.  
- Kistor och bord står fortfarande kvar i salen (temporär 
lösning).  

- Material:  
- Lägermaterial har flyttats från lokalen Bredäng till 
Pettersberg.  

c. Pettersberg:  
Det utförs löpande kontroller av stugan. När Fredrik kom ut den 7e december 
var ljuset tänt i källaren och en av hydropresserna var vält. Det verkar som 
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att vi haft påhälsning och vi hoppas att det var en engångsföreteelse.  
 
Under Winer-helgen upptäckte Fredrik att den vänstra varmvattenberedaren 
har tackat för sig. Undersökning om lagning/nyinköp pågår. Fredrik skottade 
halva taket fritt från snö. Då det var strömavbrott på Petters under Winer så 
åkte gårdsfogden och ett tappert gäng ut för att städa och diska efter helgen. 
Man skottade ner resten av snön från taket. I början på januari byttes 
belysningen i köket och lite annat el-arbete gjordes. 
 
Kommer hända fram till nästa KS: På onsdag den 16e januari är det möte 
med vägsamfälligheten om att omfördela andelstalen i vägen på 
Naturvårdsverkets förfrågan. Enligt beräkningar kommer vår kostnad sänkas 
avsevärt men det är många obesvarade frågor. Ett element i korridoren 
verkar vara trasigt och kommer att bytas, förhoppningsvis innan nästa KS. 
Till dess kommer belysningen i städskrubben att vara lagad. 
 
Övrigt: Kök önskas till arbetshelgen den 5-7 april 
Utmanarlagen uttrycker intresse för att fixa till Seniortorpet. Det är dock lite 
kvar att åtgärda innan det går att använda fullt ut. 

d. Ekonomi:  
Det har inte inträffat några större händelser sedan sist. Riksorganisationen 
betalar ut inkommande inbetalningar gällande medlemsavgifter fortlöpande. 
Hanteringen fungerar bra. Srv återvinning har aviserat mycket höjda avgifter 
för sophämtning. Hur detta löses är ett beslut för gårdsfogden. I övrigt är det 
mycket arbete med bidrag just nu. Vi är inne i det nya bidragsåret med 
kommunen. De har för övrigt höjt hyresbidraget, nu gäller 30 000 kr + 600 
kr/medlem. Hyran definieras som hyra, el, telefon samt försäkring dock 
maximalt 90% bidragstäckning av totalbeloppet.  
Förbundet har sedan några år tillbaka tecknat ett nytt gruppavtal gällande 
försäkring. Detta inkluderar förutom personförsäkring även försäkring för 
kårer. I praktiken kan detta innebära en halverad försäkringskostnad för oss. 
Peter ska kontrollera försäkringsvillkoren så att de är de samma som vi har 
idag. Vi är bundna till vårt nuvarande försäkringsbolag till augusti 2013 men 
det är bra att vara förberedd. 

e. AU informerar:  
Krisledningsgruppen: AU har gjort efterforskningar på vilka som kan tänka 
sig vara med i gruppen. Till nästa möte återkommer AU med förslag till val av 
grupp.  

8. Läger 2012 

a. Spårarscouter – verksamhet – bilaga 1 
Berättelsen gicks igenom och lades till handlingarna. 

b. Upptäckarscouter – verksamhet och ekonomi 

c. Äventyrarscouter – verksamhet och ekonomi 

d. Utmanarscouter – Underbara Gustaf – bilaga 2 
Underbara Gustafs lägerberättelse gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
Gällande övriga grenar, vänligen lämna in dessa snarast! 
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9. Terminsprogram VT2013 
 
KS beslutade att fastställa terminsprogrammet enligt bilaga 3. 
Pettersbokningar ska vara inne till Lars-Olov ”Pliiiggis” Sandberg innan 1 
september om avdelningarna vill ha förtur jämtemot externa hyresgäster. 

10. Läger 2013 
Spårare:   Miniscout 15-19 juni,  
   Peter Gustafsson är ekonomiansvarig samt lägerchef 
Upptäckare:  2-9 augusti,  
Äventyrare:  29 – 9 augusti, gemensamt läger med Upptäckarna.  
   Robin Engström är gemensam lägerchef,  
Utmanare: Gustafs änglar: 6 -13 juli. Deltar på Norges nationella 
   Jamboree som i år hålls i Stavanger.  
   Underbara Gustaf: troligtvis i början av juli. Ska cykla i 
   Danmark.  
   Mikael Johansson är lägerchef.  
   Mushjorten: inte bestämt. 

11. Bredband - lokalen Bredängsvägen 
Peter har skickat ett underlag till KS – bilaga 4. Diskussion fördes. 
 
KS beslutade att införa mobilt bredband i lokalen på Bredängsvägen. 
KS beslutade att uppdra till Peter Gustafsson att inköpa och installera det 
alternativ som han lyfte som mest aktuellt. 

12. Utvärdering Julavslutning och planeringshelg 
Julavslutning 
Positivt: Det var bra lokaler, det var bra stafett, god stämning, längden på 
aktivitet var bra, gott fika, kul med ledartävling, avslutningen fungerade ovanligt 
bra. 
Negativt: tiden på dagen - det var för tidigt (till nästa gång bör vi formellt och 
skriftligt ansöka till kyrkorådet om ett visst klockslag, förslagsvis kl 15), dåliga 
psamler – svårsjungna, innehöll gud (nu tändas tusen juleljus) 
 
Planeringshelg: 
Positivt: bra jobbat, bra mat, bra AU program, bra med studiebesök på torpet. 
Negativt: för lite lek i snön, vi borde ha varit ute mer (till exempel efter lördag 
lunch), det hade varit bättre med korta pauser i planeringen. 

13. Övriga ärenden 

a. Gnagarna 
Gnagarna har under året behov som kräver mer än tillgängliga ekonomiska 
resurser och söker därför om extra medel från kåren.  
 
KS beslutade att tilldela Gnagarna dubbelt avdelningsbidrag för VT13. 
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b. Simon 
- Informerar om att lördagen den 26 januari kommer det att hållas en 
grottexpedition för intresserade utmanare och ledare. Aktiviteten hålls i 
Tyresö. Det kommer en separat inbjudan till detta. 
 - Informerar att det kommer att hållas en Vandrarnas hajk denna termin för 
de ledare och utmanare som tidigare inte har deltagit.  
- Undrar om Explorer Belt får låna eller hyra lokalen på Rehnsgatan den 24 – 
26 maj enligt underlag skickat till AU.  
 
KS beslutade att hyra ut lokalen helgen 24-26 maj till Explorer Belt samt 
att överlåta kostnadsfrågan till kassören. 

c. Peter  
Dalarö scoutkår önskar hyra lokalen på Rehnsgatan för en natt den 18-19 
januari? 
 
KS beslutade att hyra ut lokalen till Dalarö scoutkår den 18-19 januari 
samt att överlåta kostnadsfrågan till kassören. 

d. Peter  
Strykes på begäran av Peter. 

14. Infobladet 
Grottexpedition. Ny termin. Vandrarnas hajk. Fler ledare. Kök till arbetshelg. 

15. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Fredrik Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Elin Robertsson 

Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse  
Spårarnas läger 2011 

Vässarö 2012 
Årets spårarscoutläger gick av stapeln på Vässarö den 16 juni till 20 juni 2012. I år var 
vi riktigt många: 25 scouter från Waingunga, 15 st från AF:s Krypen, 11 st från 
GVB/Trosa:s Insekterna och 6 st från Stingarna. Till det 15 ledare och 4 föräldrar. 
Förläger hölls helgen innan.  

Vid ankomst för scouterna till Mellanängarna blev det mackor och blåbärssoppa och 
därefter var det dags för tältresning, i lätt duggregn.  På kvällen hade vi en sångstund 
vid Programängarna.  Dagen efter var det Fladan och lägerbål med resten av spårarna 
ute på ön. Dag tre var en intensiv dag med både Olympiad och Trapper-spår.  

Dag fyra var det dagshajk som gick ned till södra Vässarö via Östra ängarna. Det blev 
traditionell hajkbomb på stranden med tillhörande bad i Östersjön. På vägen dit och 
hem träffade scouterna ett gäng pirater. 

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 Hardy i 
köket! 

I efterhand kan vi konstatera att det var ett lyckat läger. Den stora mängden scouter var 
en utmaning och kräver att ledarteamet är väl fungerande och sammansvetsat, inte 
bara att det är av en viss storlek. 

Peter Gustafsson, Lägerchef 
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Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse 
Läger 2012 Underbara Gustaf  

 

Lägerberättelse: Björnö 2012 – UBG 
Skriven av: Mikael Johansson (Bild: Robin Engström) 

Utmanarlaget Bara Gustaf var på utmanarläger på Björnö 2012 mellan 26 
juli – 1 augusti. 
Deltagare: 
Mikael Johansson (Ansvarig ledare) 
Rebecka Ingram 
Matilda Nilsson Morris 
Edson Alarcon Rocha 
Sasha Murray 
Nils Lindvall 
(Saga Bergqvist och Roxanne Carlson Norlin, var assistenter hos Rovfåglarna). 

 

UBG bestämde sig att under sitt första år hålla utmanarläger på Björnö tillsammans 
med Upptäckarna och Äventyrarna fast ändå bedriva eget program. UBG byggde en 
egen utmanarby och spenderade dagarna med att ha roligt tillsammans samt att 
förbereda och planera en del aktiviteter som sedan genomfördes för de yngre 
åldersgrupperna. Vi samarbetade mycket och prövade på att leva lägerliv tillsammans 
som en patrull, vilket vi inte gjort tidigare med varandra. Stämningen var alltid god i byn 
och vi hjälptes åt med alla dagssysslor som att laga mat, hämta vatten och fixa ved. Vi 
passade även på att bygga ut utmanarbyn lite extra och hade med oss en barnpool, vi 
byggde en volleyboll-plan och badade i sjön med massa badleksaker!  
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Bilaga 3 – Terminsprogram VT13 

Januari 2012 

lör   26 Grottkrypning i Tyresö 
sön  27 Snåriga Skäggen 

Februari 2012  

fre – sön 1-3 Älgenövernattning (Torpet) 
sön  3 KS 
fre – sön 15-17 Skogsmännen övernattning (Petters) 
lör – sön  16-17 Rovfåglarna övernattning (?) 

Mars 2012  

fre – sön 1-3 Skogsmännen patrullövernattning (Torpet, alternativ) 
sön  3 KS 
fre – sön  8-10 Skogsmännen patrullövernattning (Torpet, alternativ) 
    Gnagarna övernattning (?) 
fre – sön  15-17 Skogsmännen patrullövernattning (alternativ)  
    Berguven övernattning (Torpet) 
fre – sön  22-24 Skogsmännen patrullövernattning (Torpet, alternativ) 

April 2012 

fre – sön 5-7  Arbetshelg Pettersberg 
sön  7  KS 
tor   11  KO träff 
fre – sön 12-14 Äventyrarna träningsövernattning (Petters) 
fre – sön 19-21 Upptäckarna träningsövernattning (Petters) 
fre – sön 26-28 Underbara Gustaf övernattning (?) 

Maj 2012  

lör   4  Scouternas Dag (Gärdet) 
sön  5  KS 
tor – sön 9-12  Äventyrarna Paddelhajk 
fre – sön 17-19 Spårarna övernattning (Petters) 
     Lådan 
fre – sön 24-26 Rovfåglarna patrullövernattning alternativ (Torpet) 
     Försmak 
lör – sön  25–26 Gnagarna andraårshajk 
fre – sön 31–2 juni Rovfåglarna patrullövernattning alternativ (Torpet) 

Juni 2012  

lör   1  Marathon 
sön  2  Terminsavslutning i Bredäng 
     KS   
fre – sön 7–9  Vandrarnas hajk för utmanare och ledare (Nomaderna) 

Augusti 2012 

sön  25  KST 
???    Planeringshelg (Petters) 
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Bilaga 4 – Bredbandsalternativ lokalen Bredängsvägen 
 

 Tele2 Telenor Tre Telia Telia AllTele i Bredängslokalen 

Typ 4g 4g 4g 4g 4g Fast uppkoppling  

Modem/Router Trådlös router 

Trådlös portabel 

router Trådlös router 

Trådlös portabel 

router 

Trådlös portabel 

router Nej  

Bindningstid (mån) 18 24 24 18 3 3  

Hastighet (Mbit) 80 30 32 40 40 10  

Datamängd (GB) 30 15 50 10 10 n/a  

Månadskostnad (kr) 199 199 249 199 199 299  

Engångskostnad 250   395 1345 0  

Totalkostnad/mån 213 199 249 221 647 299  

Minsta totalkostnad 3832 4776 5976 3977 1942 897  

        

     trådlös router eller   

      kabeldragning  

      tillkommer  

 Tele2 har ej 4g       

 ute på Petters     kan endast användas i 

 enl täckningskarta    Bredäng  

        

 

Routern 

kräver  Routern kräver     

 fast eluttag  fast eluttag     

        

 

 


