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Kårstyrelsens sammanträde nr 393 
Datum: 2013-02-03   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Agnieszka ”Agga” Wrzalik, 
Natalie Riggott, Robin Engström, Peter Gustafsson, Simon Ström, Rebecka Ingram 
samt Kjell ”Limpan” Lindberg. 
 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 
Peter Gustafsson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  
Det fastställdes att mötet är beslutsmässigt. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tillägg 11d/ Upptäckar- och 
äventyrarscouter varpå Utmanarscouter blev punkt 11e/. 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll för KS 391 samt 392 gicks igenom och lades till handlingarna. 

6. Kompletterande val 
Gustav Dagberg valdes till utmanarscoutrepresentant för Gustafs Änglar. 
Vassilios ”Vasse” Vassiliadis valdes till vAL på Waingunga.  

7. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
Har startat upp terminen och har hittills haft tre möten. Ett av dessa var ett 
dramatiserat möte. Mötet var tänkt att vara utomhus men på grund av 
väderlek (-20°C) var man tvungen att flytta mötet inomhus. Under mötet fick 
man hjälp av Victor Rasmussen från Gustafs Änglar. Det är god närvaro på 
scouterna men man har uppförandeproblem med en scout. Detta är svårt att 
hantera med få ledare så man har kravställt att förälder är med på några 
möten. Tre scouter har inte varit med på något möte sedan terminsstarten. 
Fortsättningsvis kommer man att ha möten enligt program.  
Antal medlemmar just nu:  21  

II. Waingunga:  
Det är många av scouterna som har varit sjuka varpå det är svårt att 
uppskatta medlemsantalet på avdelningen. Däremot har två scouter börjat hos 
oss då deras tidigare kår inte har fullskalig verksamhet. Avdelningen är väldigt 
stor och det finns ett stort behov av ytterligare en spårarscoutavdelning. Med 
många scouter är det mycket påtagligt att vi inte har kvar stugan.  
På ledarsidan har en ledare, som tidigare meddelats, åkt utomlands för 
terminen. Avdelningen har dock fått ett tillskott av Vasse som börjat på 
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avdelningen och är invald som vAl.  
För övrigt behöver alla skumgummibollar bytas ut.  

III. Snabbfötterna:  
Avdelningen har möten som vanligt. Närvaron på de scouter man har är 
mycket god. Det har börjat komma ner kompisar och gamla scouter till mötena 
vilket är mycket positivt. Man räknar med att några av dessa potentiella 
scouter kommer att börja på avdelningen. Tyvärr är ledarnärvaron bristfällig. 
Framöver ska man ha möten som vanligt, inklusive ett utemöte. 
Antal scouter: 7  

IV. Gnagarna:  
Avdelningen har haft möten med inriktning mot tävling och samarbete. Man 
hade även ett pulkamöte som blev väldigt lyckat trots envisa plusgrader. 
Framöver ska avdelningen ha vanliga möten med miljö och kärlek och en 
övernattning. Till övernattningen behöver man hjälp med kök. Stugan är ej 
vald än.  
Antal medlemmar just nu: 25 
Antal som börjat sen senaste KS: 1 

V. Skogsmännen:  
Avdelningen saknade representanter på KS och ingen avdelningsrapport har 
inkommit. Det framkom dock att rådspatrullen Älgen var på övernattning 
helgen 1-3 februari.  

VI. Rovfåglarna:  
Närvaron är ganska god på scouterna. Man snittar på nio scouter per möte 
och man är 13 på avdelningen. På senaste mötet kom fyra nya scouter. Man 
hoppas få med sig många scouter på övernattningen som hålls den 16-17de 
februari på Lyckan i Tyresta. Till denna övernattning behöver avdelningen ett 
kök med bil. Sedan senaste KS har man har haft vanliga möten, patrullmöte 
och föräldramöte. Avdelningen har problem med disciplinen på mötena och 
föräldrarna börjar bli oroliga. Det verkar som att några av scouterna bara 
deltar på mötena för att umgås. Ledarna har diskuterat hur man ska hantera 
detta och man hoppas nu kunna styra upp situationen. 

VII. Mushjorten: 
Ingen representant deltog. Ingen avdelningsrapport har lämnats.  

VIII. Bara Gustaf:  
Laget har haft möten som vanligt, bland annat hade man ett hantverks- och 
överlevnadsmöte. Gällande närvaron har man varit sex – sju scouter inklusive 
ledare på de senaste mötena. 

IX. Gustafs Änglar:  
Ingen representant deltog. Ingen avdelningsrapport har lämnats.  

b. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  
- Mobilt bredband har installerats. Bredbandet kan vid 
behov lånas ut för övernattningar och dylikt. Erik Nilsson 
är ansvarig och ska kontaktas vid lån.   
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- Rehnsgatan:  
- Åtta nya stolar har ordnats fram av Fredrik Jonsson. 
Tanken är att byta ut alla trasiga stolar. Waingunga anser 
att det behövs fler stolar, om det går att ordna fram fler 
uppskattas detta. Om behov finns kan stolar omfördelas 
mellan lokalerna då det finns ett antal oanvända stolar i 
Bredäng. Alexander Vanderwert kontaktar Fredrik i 
frågan.  
 
- Det är stopp i avloppet i köket. Lokalfogden är 
informerad och kommer att kontakta hyresvärden. 
Troligtvis har stoppet varit sedan den 30de januari. 
 
- Kom ihåg att stänga ytterdörren! Dels blir det väldigt 
kallt och dels kan det komma in obehöriga personer. 

- Material:  
- Inget att rapportera. 

c. Pettersberg:  
AU sammanfattar vägsamfällighetsmötet som Fredrik deltog på.  

d. Ekonomi:  
Allt går enligt prognos och det finns ingen anledning att ändra på något i 
budgeten. Gällande försäkringskostnaderna så finns det en plan för att få ner 
dem men vi måste tyvärr avvakta till år 2014.  
 
Det har arbetats med ansökningar till Sensus och till det kommunala 
bidragen. Det är snart dags att söka stadsbidraget.  
 
Gällande närvarorapporteringen på nätet;  
 - Tänk på att använda närvarorapporteringen då systemet ger en 
 otrolig tidsvinst vid bidragsansökningar. 
 - Kom ihåg att endast Lars-Olov ”Pliiiggis” Sandberg lägger till eller 
 tar bort medlemmar. Detta för att synkroniseringen med Scoutnet ska 
 fungera.  
 - Om avdelningar önskar göra förändringar i systemet skall 
 webmaster kontaktas. 

e. AU informerar:  
Utmanarledarmiddag: Agga och Alex har i egenskap av AU samt tidigare 
utmanarledare bjudit in nuvarande utmanarledare till en middag. Detta för att 
skapa ett forum där ledarna kan utbyta erfarenheter och råd. 
 
Krisledningsgrupp: AU arbetar vidare med frågan. 
 
Älghornet: Kåren skall hålla i en kontroll på Älghornet och vi behöver en 
baskontrollant. Åsa deltog på det första mötet som hölls.  
 
Scouttåget: Scouterna håller i en workshopsturné med olika teman. Detta 
tåg kommer till Stockholm den 10de februari. Det kommer att hållas ett antal 
workshops på olika teman mellan klockan 10-17. Anmälan sker på 
Scouternas hemsida.  
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Verksamhetsplan: Dokumentet gicks igenom och diskuterades. Ett antal 
punkter kommer att arbetas vidare med i olika former.  
 
Julavslutning: Det är önskvärt att ha julavslutning den 15 december, 
klockan 15-17 med en ceremoniell del i Lillkyrkan. AU kontaktar kyrkan redan 
nu för att boka Lillkyrkan samt församlingssalen.  
 
Äventyret: AU önskar löpande information gällande arrangemanget.  

8. Läger 2012 

a. Upptäckarscouter – verksamhet och ekonomi 

b. Äventyrarscouter – verksamhet och ekonomi 

c. Utmanarscouter – verksamhet  

Inga rapporter har inkommit! Vänligen rapportera dessa snarast! 
 

9. Terminsprogram VT2013 

a. KS juni 
AU föreslår att KS397 flyttas från den 2a juni till den 26e maj. Detta för att 
hinna med en ledaraktivitet efter terminsavslutningen som infaller den 2a juni. 
AU föreslår att det genomförs ett verksamhets- och budgetmöte den 26e maj 
kl 16:00 samt att KS397 börjar efter detta möte, ca kl 18:30. 
 
KS beslutade att flytta KS397 från den 2a juni till den 26e maj. 
 
KS beslutade att genomföra ett verksamhets- och budgetmöte den 26e 
maj kl 16:00 samt att KS397 börjar efter detta möte, ca kl 18:30.  

Peter Gustafsson avvek mötet. 

b. Terminsavslutning 
AU föreslår att kåren samlas i lokalen Bredäng, att en tipsrunda med lättare 
mat på sista kontrollen genomförs för att transportera alla till Varpaängarna, 
att en aktivitet hålls på Varpaängarna samt att en ceremoni hålls. Tiden är 
tidigare bestämd till 16:00 – 1930. Diskussion fördes. Det framkom att vi bör 
lägga sommaravslutningen tidigare än de tider som tidigare diskuterats för att 
de yngre scouterna ska hinna hem till stan i tid. 

c. Trygga möten 24 mars 
Det är beslutat på Demokatijamboreen att alla ledare ska gå Trygga möten 
var tredje år. AU föreslår att kåren gör kursen till något mer än en webbkurs. 
Det diskuterades när kursen skulle hållas. 
 
KS beslutade att det ska hållas Trygga möten på söndagen under 
arbetshelgen på Pettersberg den 5-7 april.  
 
KS beslutade att KS395 skall hållas på Pettersberg efter Trygga möten.  

10. Arbetshelg Pettersberg 
Det kommer att hållas en arbetshelg på Pettersberg den 5-7 april. Fredrik 
kommer snart att skicka ut en inbjudan. 
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11. Läger 2013 

a. Spårarscouter 
Peter Gustafsson valdes till lägerchef. 

b. Upptäckarscouter 
Grenlägerchef ej bestämt. 

c. Äventyrarscouter 
Grenlägerchef ej bestämt. 

d. Upptäckar- och äventyrarscouter 
Robin Engström valdes till gemensam lägerchef. 

e. Utmanarscouter 
Bara Gustaf – Mikael Johansson valdes till lägerchef. 
Övriga lag är ej bestämda än. 

12. Övrigt 
90 års jubileum infaller år 2014. Det bör finnas arbetsgrupper inför detta. 
Grupperna för fest och läger bör vara separata men samordnade.  

13. Infobladet 
Kök till Gnagarnas samt Rovfåglarnas övernattning. Arbetshelg Pettersberg. 
Trygga möten. Kårens 90årsjubileum-intresseanmälan. Baskontrollant 
Älghornet.  

14. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Peter Gustafsson 

Justeringsperson  

  


