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Kårstyrelsens sammanträde nr 396 
Datum: 2013-05-05   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Fredrik Jonsson, Agnieszka 
Wrzalik, Peter Gustafsson, Kjell ”Limpan” Lindberg, Rebecka Ingram, Mikael 
Johansson, Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg, Simon Ström samt Robin Engström. 
 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 
Rebecka Ingram valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes utan tillägg. 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet fanns ej tillgängligt och punkten bordlades till nästa möte. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes. 

7. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
Avdelningen har möten varje vecka med skiftande närvaro. Oftast är man 15 – 
20 scouter på mötena och det är aldrig färre än tio scouter som deltar.  
Man har byggt flygande drakar och pratat om S:t Georgsdagen i samband 
med det.  
Avdelningen deltog på Scouternas Dag med sju scouter. Scouterna tyckte att 
de var för långt att gå under dagen. Man hade inte möte på påsklovet eller på 
första maj. Scouterna var inbjudna att gå i fackeltåget på Valborg.  
Fram till nästa KS kommer man att ha avslutande möten, en övernattning och 
delta på våravslutningen. 
Antal medlemmar just nu: 21 
Antal som börjat sen senaste KS: 1  
Antal som slutat sen senaste KS: 1 

II. Waingunga:  
Avdelningen är drygt 45 scouter när man är som flest och det deltar i 
genomsnitt 35 scouter på mötena. Man hade inget möte på påsklovet. 
Avdelningen deltog på Scouternas Dag och ställde upp med fem tävlande 
patruller. Det gick bra för avdelningen som kom på en tredje plats! Limpan 
kom på en andra plats bland de tävlande Al-arna. Det var en bra tävling i år, 
dock tycker man att startlistan kom ut för sent. 
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III. Snabbfötterna:  
Avdelningen har möten med mycket hög närvaro. Undantaget är då det finns 
obligatoriska evenemang i Slättgårdsskolan, då deltar väldigt få scouter på 
mötena.  
Avdelningen deltog på Scouternas Dag. Det fanns två bra kontroller som var 
utslagsgivande för AL-tävlan.  
Scouterna är inbjudna att delta i fackeltåget på Valborg. En scout deltog. 
Johanna Ljungwaldh har hjälpt till på avdelningen, stort tack!  

IV. Gnagarna:  
Avdelningen deltog på Scouternas Dag och tävlade i Björnklon. Tyvärr kom 
inbjudan ut sent till scouterna och endast åtta scouter deltog. Rebecka tävlade 
för första gången på Björnklons Al-bana och knep en pallplats. 

V. Skogsmännen:  
Avdelningen har haft patrullmöte torsdagen den 11 april då 19 scouter deltog. 
Man har haft övernattning med Rovfåglarna och Sjöfåglarna (Waxholms 
Scoutkår) den 12-14 april på Petters med 12 scouter. Man har även haft ett 
träningsmöte (bra närvaro) och ett simmöte (dålig närvaro). 
Avdelningen deltog på Scouternas Dag och tävlade i Älghornet, där man knep 
en fjärde plats. Oskar Knaust tävlade för första gången på Älghornets Al-bana.  
Inför hajken under Kristi Himmelfärdshelgen ser närvaron bra ut, man räknar 
med att 15-17 scouter deltar. 
Kvar på terminen är ett orienteringsmöte, en stadsorientering och ett sista 
möte.  
Antal medlemmar just nu: 25 

VI. Rovfåglarna:  
Rovfåglarna har haft ett flygplansmöte innan påsklovet. Det var väldigt roligt, 
många scouter och många ledare deltog. Tack till Robin och Roxanne som 
kom och hjälpte till. För övrigt har avdelningen haft möten med fokus på 
inlärning och träning inför Älghornet och lägret. Avdelningen har varit på 
träningsövernattning med Skogsmännen och Sjöfåglarna från Waxholm. Det 
blev ett riktigt lyft för ledarna från kåren att vara med Waxholmsledarna, 
scouterna gillade det också.  
 
På senaste mötet var det Valborg. Några av våra scouter deltog i fackeltåget i 
Bredäng och vid firandet vid Varpaängen.  
 
Rovfåglarna hade tillräckligt med anmälda för att köra två patruller till 
Älghornet, men två scouter dök inte upp så det blev en tävlande patrull. 
Tävlingen kändes väldigt lyckad och scouterna var glada och peppade då det 
gick rätt bra för dem. Någon pallplats blev det inte den här gången tyvärr. 
 
Närvaron på mötena ligger på ungefär nio scouter. På senaste Berguvenmötet 
kom endast en scout. Som tur var så programmet upplagt för att fungera även 
på få scouter, med orientering och naturkännedom.  
 
Fram till nästa KS kommer avdelningen att åka på paddelhajk, eller snarare 
vårhajk, för att inte ge falska förväntningar att man bara ska paddla. Osäkert i 
skrivande stund hur många scouter som deltar från avdelningen. Det verkar 
endast bli en patrull. Några verkar vara lite rädda för paddlingen och andra har 
problem med ekonomin och ytterligare några följer aldrig med på 
helgaktiviteter. Inför hajken kommer avdelningen att ha ett möte där man går 
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igenom hur man bör packa. Inför våravslutningen kommer man att fokusera på 
märkesboken och se över vilka märken scouterna ska få.  
 
För övrigt har avdelningen haft väldigt svårt med att få in anmälningar i tid till 
aktiviteter, speciellt till lägret. Hittills är det fortfarande väldigt få anmälda från 
både Rovfåglarna och Skogsmännen. Ledarna kommer få ringa runt till alla 
och kräva lite svar och se varför de inte har anmält sig tidigare.  
Antal medlemmar just nu: 16 
Antal som börjat sen senaste KS: 2 

VII. Mushjorten 
Ingen informationen har inkommit. 

VIII. Bara Gustaf:  
Laget har möten enligt planering och arbetar vidare med planeringen inför 
sommarens hajk i Danmark. Scouterna organiserar mötena själva medan 
ledarna kommer med goda råd. Antalet deltagande scouter på mötena är 
fortfarande väldigt växlande. En stor bidragande faktor till detta är hur mycket 
reklam det görs för mötet, innehållet verkar spela mindre roll.  
 
Helgen den 27-28 april besökte laget Tyresta nationalpark för en myshajk. 
Tanken var att vara ute i naturen, umgås och laga god mat. Det låg inget 
fokus på att gå speciellt långt. Scouterna tyckte att det var en väldigt lyckad 
och spontan hajk.  
 
Fram till nästa KS kommer man att fortsätta med möten enligt planering. Laget 
kommer att arbeta på Stockholm Maraton den 1 juni.  
 
I övrigt så har tävlingen Lådan har tyvärr ställts in i brist på engagemang från 
tävlingsledningen. Det spekuleras om att eventuellt genomföra Lådan under 
HT13 istället för att vänta till VT14. 
Antal medlemmar just nu: 14 

IX. Gustafs Änglar:  
Ingen information har inkommit. 

b. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  
- Ytterdörren trilskas mer än vanligt och går inte igen 
ordentligt. Se till att dörren går igen då du lämnar lokalen.  
- Dörren gick ej att öppna vid ett tillfälle. Troligen berodde 
detta på ett strömavbrott och dörren fungerade igen efter 
en omstart av datorn.   

- Rehnsgatan:  
- Lokalen har varit uthyrd till extern hyresgäst under 
lördag-söndag.  
- Vänster toalett skall lagas i veckan av husvärden.  

- Material:  
- Det ser väldigt stökigt ut i den högra containern.  

Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg samt Simon Ström ankom mötet. 

c. Pettersberg:  
Komposten har startas. Man ska endast använda den del av komposten som 
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är öppen. Tänk på att inte använda för mycket blött material såsom gröt och 
pasta i början. Fredrik har sågat ner fler träd efter arbetshelgen. De träd som 
togs ner stod vid Ljusan Låga samt i sista kurvan till Pettersberg. Torpet är 
förberett är för extern uthyrning under Kristihimmelfärdshelgen.  
 
Det finns ett nytt elskåp i källaren och numera finns det el utanför 
containrarna. Fredrik vill ha hjälp av Limpan att beställa en ny 
varmvattenberedare.  
Extern uthyrning i höst: helst helgen 17-22 oktober. Det går även bra med 
den andra nämnda helgen, 24-29e.  

d. Ekonomi:  
Genomgång av utskickad information.  
Verksamhetsåret slutar 31 maj. Verksamheten behöver komma in med sina 
kvitton till kassören senast 29 maj.  
 
Två äskanden om utökat avdelningsbidrag har inkommit till KS från Stingarna 
samt Rovfåglarna. Se bilaga 1. 
  
KS beslutade att bifalla Stingarnas äskning om utökat avdelningsbidrag 
på 750 kr. 
KS beslutade att bifalla Rovfåglarnas äskning om utökat 
avdelningsbidrag på 800kr. 

e. Jubileumsgrupp: 
Ingen ny information har framkommit.  

f. AU informerar:  
KO träff: Åsa och Fredrik har träffat ett antal andra KO. Allmän information 
från distriktet erhölls. På Fjärilshuset kan man få en subventionerad visning 
om man frågar efter Ove.  
När man har större arrangemang uppmanas alla kårer att bjuda in lokala 
politiker, press samt idrottsnämnd.  
Hembygdsförening på norrmalm: Har kontaktat kåren och vill träffas. 
Nygammal kår: Matteus Wallinum och Kungsholmen Väpnarna har slagits 
ihop till Wallinum-Väpnarna. Kåren hade invigning förra helgen. Kåren har 
hittat ny lokal efter att deras förra lokaler blivit uppsagda.  

8. Läger 2012 

a. Upptäckarscouter – verksamhet 
Ej inlämnat – skicka in denna snarast! 

9. Läger 2013 

a. Spårarscouter – ekonomi. Bilaga 2 
Det finns ett budgetförslag och en genomgång gjordes.  
KS beslutade att fastställa budgeten. 

b. Upptäckarscouter – ekonomi 
Ej diskuterat än. Uppmanas att inkomma med ekonomi innan nästa KS. 

c. Äventyrarscouter – ekonomi 
Ej diskuterat än. Uppmanas att inkomma med ekonomi innan nästa KS. 

Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg avvek mötet.  
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10. Verksamhetsplan 2013/14 
Kort arbete i grupp inför arbetet med verksamhetsplanen genomfördes. 

11. Arbetsbeskrivningar 
Bordlägges till nästa möte. 

12. Förslag om förändring av kårens interna lägerbidragssystem 
Behandlas innan punkt 9.  
 
KS beslutade att alla aktiviteter ska få 42 kr per dag. KS beslutade att 
denna punkt är omedelbart justerad.  
KS beslutade att punkten läggs in i arbetsbeskrivningen för kassör. 

13. Uthyrning av lokaler 
Det finns en kalender för vardera lokalen. Det har varit problem med att lägga ut 
detta på nätet. Till denna kalender tillkommer en text om riktlinjer gällande 
uthyrningar.  

14. Trygga möten 
Det diskuterades runt Trygga möten. 
  
KS beslutade att: 
- Alla ledare och utmanare över 15 år ska ha gått Trygga Möten innan år 
 2013 är slut.  
- Kursen kan genomföras som webbkurs, som kurs med Trygga Möten-
 utbildare eller som studiecirkel. Vi ser helst att ledarna går en kurs eller 
 gör web-kursen i grupp. 
- Kursintyg mailas till AU. Kursintyg utfärdade 2011 och senare är giltiga.  
- KO är Trygga Möten-ansvarig i kåren under verksamhetsåret 2012/2013. 

15. Uppdatering av loggor 
Bordlägges till nästa möte. 

16. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden anmälda. 

17. Infobladet 
Lägerdatum. Lägerbålsdatum. Trygga möten kurs. Valborg. 
Verksamhetsplan. Våravslutning. 

18. KS avslutas 

 
 
 
____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Rebecka Ingram 

Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Äskning om utökat 
avdelningsbidrag 
 

Till styrelsen i Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng 

 
Spårarscoutavdelningen Stingarna önskar ett extra avdelningsbidrag på upp till 750 kr, 
mot redovisning av kvitton. Vi har detta år bland annat satsat mycket på 
intressemärken, vilket kostar lite extra i inköp.  

 
Mvh 
Peter Gustafsson, AL 
 

 

 

 
Till styrelsen i Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng 

 
Rovfåglarna kommer önskar också ett extra avdelningsbidrag på cirka 800 kr, mot 
redovisning av kvitton. Vi har haft mycket program på mötena som har kostat en del 
extra och även investerat en del i sjukvårdsmaterial. 

 
mvh 
Simon Ström 
AL och Kassör på Rovfåglarna 
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Bilaga 2 –  
Läger 2013 Spårarscouter ekonomi 
 

 

Budget Vässarö 2013   

  Antal Pris/enhet Totalt 

Intäkter       

Deltagaravgifter 40 1 200 kr 48 000 kr 

Föräldraavgifter 3 1 000 kr 3 000 kr 

Ledaravgifter 10 300 kr 3 000 kr 

Lägerbidrag 40 210 kr 8 400 kr 

Summa     62 400 kr 

        

Kostnader       

Syskonrabatter 0 120 kr 0 kr 

Deltagarsubventioner 5 600 kr 3 000 kr 

Förläger 4 170 kr 680 kr 

Bilersättning 120 25 kr 3 000 kr 

Båttransport 53 100 kr 5 300 kr 

VÖ mat, förläggning 212 170 kr 36 040 kr 

Sjukvård 1 500 kr 500 kr 

Lägermärken 53 10 kr 530 kr 

Förbrukningsmateriel 1 2 000 kr 2 000 kr 

Lägermateriel 160 15 kr 2 400 kr 

Parkering 2 300 kr 600 kr 

SL-resor 1 2 500 kr 2 500 kr 

Programmaterial 1 1 000 kr 1 000 kr 

Övrigt 1 4 850 kr 4 850 kr 

Summa     62 400 kr 

        

Resultat     0 kr 

 

 


