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Kårstyrelsens sammanträde nr 400 
Datum: 2013-10-06   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan  

Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Serhat Aktay, Agnieszka 
Wrzalik, Kjell ”Limpan” Lindberg, Stina Hedskog, Peter Gustafsson, Elisabeth 
Bergstrand, Sasha Murray, Saga Bergqvist, Simon Ström, Johanna Ljungwaldh, Mikael 
Johansson, Nils Lindvall, Victor Rasmusson, Petra Ljunggren, Fredrik Jonsson samt 
Natalie Riggott. 
 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet. 
Åsa berättade om det första numrerade protokollet i kårens historia, protokoll nr 
1 vid Gustaf Vasa scoutkårs kårstyrelsesammanträde onsdagen den 12 april 
1961 i ungdomslokalen Karlbergsvägen 7. 

2. Val av justeringsperson 
Sasha Murray valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen 16a/Simon – E-kurs samt 16/b 
Peter – närvarorapportering. Under punkt 15/e Ekonomi tillkommer 
försäkring och ekonomipolicy. 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll för KS396, KS397, 398 samt KS399 lades till handlingarna. 

6. Kompletterande val 
Bengt Liljeros valdes till avdelningsledare på Gnagarna. 
Sasha Murray, Saga Bergqvist, Erica Permert samt Sean Wunge-Bolster 
valdes till assistenter på Gnagarna. 
Sasha Murray valdes till utmanarrepresentant för Underbara Gustaf. 
Andreas Bergstrand valdes till vice gårdsfogde. 
 

7. Verksamhetsplan och AU informerar 
Verksamhetsplan: Dokumentet ”Verksamhetsplan 2013/2014) ska vara ett 
levande dokument som visar på kårens riktning och ambitioner för det 
kommande året. För att hålla dokumentet levande kommer vi att gå igenom 
delar av det på ett antal kårstyrelsemöten.  
Åsa gick igenom ”Kommande punkter” på Kartan och ansvariga utsågs för ett 
antal av dessa punkter.  
- ”Disponering av lokalen Rehnsgatan” – En intresseanmälan av ansvarig och 
arbetsgrupp kommer att utlysas. 
- ”Kåren ska äga 15 kåtor”: Peter Gustafsson utsågs till preliminärt ansvarig. 
- ”Fyra fasta vindskydd, Petters” – målet ligger på nästa verksamhetsår. 
Punkten är öppen för till exempel utmanar- eller roverlag att genomföra 
- ”Färdigställa lägerförråd” – Lars-Olof ”Larsa” Bergstrand samt Andreas 

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2013-10-20 2013-11-05 
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Bergstrand är ansvariga. Deras ambition är att det ska finnas ett färdigt tak inför 
denna vinter.  
- ”Altan utanför köket, Petters” - nästan färdig, saknas endast tre plankor. 
Alexander Vanderwert-Gebert är ansvarig för att slutföra projektet.  
- ”Lerbildning/ladan, Petters” – Andreas Bergstrand föreslås som ansvarig att 
dokumentera möjliga lösningar på problemen.  
- ”Definiera olika grenars program” – förslag inkom på workshop, arbetshelg 
samt planeringshelg. Simon Ström och Elisabeth Bergstrand utsågs till 
ansvariga. 
 
AU informerar:  
Ledarsamkväm med trashockey-tävling genomfördes inför detta 
kårstyrelsemöte.  
KO-träff i Stockholms Scoutdistrikt är planerad till måndagen den 7 oktober. 
Åsa och Alexander kommer att delta. Frågor att ta med sig från kåren: Hur 
ligger prognos mot budget för 2013? Har det arbetats med lokalbidragen? Vi 
behöver nya surrningsstänger, finns det fler kårer med det behovet? Kan vi dela 
på inköpet och arbetet?  

8. Läger 2013 

a. Spårarscouter – ekonomi samt verksamhet 
Verksamhetsberättelse – se bilaga 1.  
 
På lägret deltog Stingarna med väldigt få scouter. Man har ingen entydig 
anledning till detta men Peter arbetar preventivt redan nu och har tagit upp 
frågan på avdelningens föräldramöte. Waingunga deltog på lägret med 
väldigt många scouter. 
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 
 
Ekonomi – se bilaga 2. 
SL-resorna var en oväntat stor post då man betalade mer för dessa än 
tidigare. Det ekonomiska utfallet gav ett överskott mot den lagda budgeten. 
Ekonomin godkändes och lades till handlingarna.  
 

b. Upptäckarscouter – ekonomi samt verksamhet 
c. Äventyrarscouter – ekonomi samt verksamhet 
d. Utmanarscouter – verksamhet 

 
Övriga grenar, lämna in era redovisningar snarast! 

 
9. Terminsprogram HT13 – se bilaga 3 

Tillägg av förmöte inför DST söndagen den 13 oktober.  
  
KS beslutade att fastställa terminsprogrammet enligt bilagan med tillägg 
av förmöte inför DST den 13 oktober.  

10. Prisjustering Pettersberg – KS 397 
Arbete behöver göras på denna punkt. KS uppdrar åt Natalie utarbeta ett 
förslag till nästa KS.  

11. Arbetsbeskrivningar – KS 397 samt tidigare. 
Punkten återremitteras till nästa möte. 

12. Uppdatering av loggor – KS397 samt tidigare  
Loggornas utseende diskuterades och vissa redaktionella ändringar 
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påpekades. 234A. Skärholmen=>Bredäng. Stockholm=>vasastan. 
Västerhaninge=>Hemfosa. Frågan återremitteras till Björn Hagqvist.  

13. Val av delegater – Distriksstämma 
Kåren har sju delegater till distriktsstämman. Just nu finns det 10 intresserade. 
Delegaterna och suppleanterna ska gärna delta på förmötet inför 
distriktsstämman. Förmötet kommer att vara i lokalen Rehnsgatan klockan 
18:30 söndagen den 6e oktober. Arbetsformen på distriktsstämman har yrkats 
till påverkanstorg.  
 
KS beslutade att välja följande som delegater:  
Åsa Jonsson, Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg, Elisabeth ”Elli” Bergstrand, 
Simon Ström, Sasha Murray, Saga bergqvist samt Kjell ”Limpan” 
Lindberg. 
 
KS beslutade att välja följande som suppleanter:  
Nils Lindvall, Serhat Aktay samt Natalie Riggott.  

Saga Bergqvist avviker mötet. 

14. Åsas TG-projekt 
Treklöver-Gilwell är en högre ledarutbildning som innefattar ett personligt 
utvecklingsprojekt. Åsa Jonsson går denna kurs just nu och hennes projekt går 
ut på att arbeta med avdelningsteam om hur de kan använda Scouternas 
program, framförallt med fokus på reflektion som metod..Åsa önskar få ett 
beslut på om hon kan använda kåren i sitt utvecklingsprojekt. 
KS anser att det inte behövs något beslut i frågan. Åsa får kontakta 
intresserade avdelningar.  

Natalie Riggott avviker mötet.  

15. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
Terminen har startats och det är många nya scouter från både 
Bredängsskolan och Slättgårdsskolan. Det är 13 scouter som har registrerats 
men det exakta antalet är inte känt då alla hälsolappar inte har lämnats in. På 
mötena brukar man vara drygt 20 scouter och hittills har man haft 
söljtillverkning, utdelning av halsdukar, kastat livlina, sjungit och lekt lekar. 
Man har även haft ett utsparksmöte då man var på berget och gjorde 
talllbarrste. Just nu är det ganska stökigt på mötena, det är många som vill 
brottas och göra annat. Om inte detta blir bättre kommer man att arbeta aktivt 
med frågan. 
Avdelningen har haft ett välbesökt föräldramöte där 12 föräldrar deltog. På 
förra lägret var det väldigt få scouter från Stingarna som deltog. För att arbete 
proaktivt med detta har avdelningen, redan nu, påbörjat arbetet med att få 
med sig scouterna på sommarlägret.  
Fram till nästa KS kommer avdelningen att ha fortsatta möten och delta på 
Scouternas höstdag. 

II. Waingunga:  
Avdelningen har mellan 28 och 40 scouter. Antalet osäkert då man fortfarande 
arbetar med att få in hälsokort och inbetalningar. Det är nio scouter kvar 
sedan förra året vilket innebär att det är få andraåringar. Detta är en 
konsekvens av att det var så många som gick upp till upptäckarna. I år har 
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man inte rekryterat alls till avdelningen men scouterna har ändå hittat dit. 
Ledarna misstänker att några av scouterna kommer att vara utmaningar.  

III. Snabbfötterna:  
Avdelningen har det bra. På terminens första möte deltog sex scouter och 
sedan dess har antalet ökat stadigt. På ett möte deltog 16 scouter. Det finns 
endast två andraåringar, resten är förstaåringar. Avdelningen har mest tjejer, 
hittills har man endast två killar. Alla är glada yrväder och ledare är välkomna 
ner och hjälpa till.  

IV. Gnagarna:  
Avdelningen har 44 scouter och man tar inte emot fler just nu. Av dessa kom 
drygt 25 scouter från spårarna. I helgen hade man en övernattning och 19 
scouter deltog. Man kommer att ha föräldramöte imorgon (7 oktober).  
Än så länge fungerar allt men extra ledare kan behövas på övernattningar. 

V. Skogsmännen:  
Avdelningen har runt 20-25 scouter och drygt 20 kommer på varje möte. Det 
har gått bra hittills och scouterna verkar ha kul. 
Ett föräldramöte har genomförts och man deltog på Scouternas Natt. Det blev 
en 2a plats i tävlingen. I helgen (11-13 oktober) åker avdelningen på 
övernattning med Rovfåglarna. 
 

VI. Rovfåglarna:  
Rovfåglarna har startat upp höstterminen genom både ett nytt ledarteam och 
nya scouter. Vi har haft möten med mycket saker som händer, allt från lekar 
till tävlingar. På ett eldningsmöte dök det upp två nya tjejer som bara gick in i 
lokalen med sina syskon (som hade fått info om Stingarna och skulle börja). Vi 
drog med dem ut och eldade och sen dess har de varit kvar!  
Avdelningen har ställt in en rådspatrullhajk på grund av för få deltagare men 
åkte i väg på Scouternas Natt och kom tvåa i Guldkryckan. Vi sov i vindskydd 
på vilket fungerade även denna gång.  
Vi har även haft ett föräldramöte där endast de nya scouternas föräldrar kom. 
På senaste mötet hade vi ett konstnärstema där patrullerna fick genomföra en 
organisationstävling för att få pengar som de sedan kunde köpa målarprylar 
för. De påbörjade sedan att måla sin patrulltavla som senare ska hängas upp i 
lyan. Detta är något som vi kommer att fortsätta med nästa möte.  
Fram till nästa KS kommer vi kommer att åka på hajk/övernattning med 
Skogsmännen till Pettersberg. Vi kommer troligen att använda filtarna från 
Petters för att göra det extra varmt i vindskydden. Vi planerar att inte ha en 
eld. Blir det för kallt finns alltid möjligheten att gå lite längre och hela vägen till 
Pettersberg. Mötet innan hajk/övernattningen kommer vi att gå igenom hur 
man packar sin ryggsäck då vi har en hel del nya scouter och många som inte 
har varit på hajk tidigare.  
Rovfåglarna kommer tyvärr inte att delta på Scouternas Höstdag, då det 
krockar med hajken till Pettersberg.  
I övrigt är stämningen mycket bättre nu bland scouterna än vad den var förra 
året. Det är lite ont om ledare på avdelningen, närvaron på vissa ledare är 
sämre än önskat och ibland oförutsägbar. Man önskar en till ledare/assistent.  
En del scouter har väldiga problem med att betala för helgaktiviteter, de 
glömmer pengar eller har det på kortet och inte kontant. Det är främst de äldre 
scouterna som börjar bli lite för avslappnade på denna front och även vad det 
gäller att bestämma sig i tid till helgerna. Tips på hur man kan enkelt få in 
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betalningar och anmälningar innan helgaktiviteter uppskattas. 
Avdelningen har 11 scouter varav fem är helt nya.  

VII. Mushjorten: 
Ingen rapport har inkommit.  

VIII. Bara Gustaf:  
Laget har haft verksamhet och hunnit med drygt fyra möten. Scouterna tar 
själva ansvar för mötena, en eller två personer planerar och genomför mötet. 
Hittills har man bland annat haft ett asiatiskt möte med yoga och egenhändigt 
gjord sushi.  
Laget har genomfört ett projekt där man bakade bullar och sålde dessa på 
bord gåendes. Intäkten, drygt 700 kr, donerades till Läkare utan Gränser. 
Laget kommer att få ett diplom av organisationen.  
Man deltog ej på Scouternas Natt, istället genomförde man en hajk med 
lågviktspackning. Planen var att gå från Bålsta till Akalla. Tyvärr avbröts 
hajken vid Kungsängen på grund av dåligt väder. Man planerar att göra något 
liknande till i sommar.  
Scouterna tar stort ansvar och kommer at vara delaktiga i Al-rollen under 
hösten. De kommer dels att vara delaktiga i pappersarbetet (ekonomi och 
liknande) och dels i själva Al-rollen. På våren ska ledarna vara mer stöttande 
och inte drivande. Laget behöver inte fler ledare när Fredrik avviker för studier.  

IX. Gustafs Änglar:  
Laget ställde in förra mötet då ledarna inte kunde delta. Man har deltagit på 
Scouternas Natt. I närmaste framtiden kommer man ett genomföra en 
övernattning.  
Laget har bestämt att arbetet med laget ska ledas i projektform.  

b. Rekrytering 
Kåren har rekryterat i Bredängsskolans årskurs 2 och 3 samt i 
Slättgårdsskolans årskurs 2 -5. Stort tack till Johanna Ljungwaldh och Joar 
Vestergren för ett fantastiskt arbete! 
Stingarna och Snabbfötterna har fått många nya scouter, så många att Robin 
hörde av sig och var rädd att det skulle komma fler. 
Rekryteringen gjordes inte helt enligt plan, tanken var att engagera fler 
scouter i rekryteringen och besöka skolor i Vasastan och i Sätra. Men man 
lyckades med ett nödrop.  
En tanke finns på att rekrytera i Sätra i vår, tåls att tänka på. 

c. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  
- Tidigare fanns problem med ytterdörren, är detta 
åtgärdat? Det verkar så. 
- Bör det inte finnas brandvarnare i lokalen?  
Det finns krav på brandvarnare om man har kommersiell 
sov-uthyrning, inte annars. Dock bör vi föregå med gott 
exempel och ha brandvarnare i lokalen. Elli ber 
lokalfogden att skaffa kopplade brandvarnare.  
Ett underlag behövs för att kunna ta beslut om att 
installera ett ordentligt brandlarm i lokalen. Jojjo pratar 
med Alexander Olsson. 
- Angelica Nordh har tagit med nya bestick.  
- Hyresgästernas mattor som finns i lokalen ska stå i rätt 
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skåp eller vara fastsatta med stroppar i väggarna. Peter 
ser över situationen.  

- Rehnsgatan:  
- Det finns lösa väggar i lokalen. Lokalfogden informeras.  
- Det finns ett behov av en klocka i ledarrummet. 
Lokalfogden informeras.  
- Det droppar från taket vid flaggstången. Lokalfogden 
informeras och kontaktar husvärd.  
- Hyresvärden ska byta gallerdörren mot innergården mot 
en heltäckande dörr. Detta är fortfarande inte gjort.  
- Rören på toaletterna kommer inte att åtgärdas av 
hyresvärden. Stambyte är planerat till om 2 - 3 år.  

- Material:  
- Bengt Liljeros kan köpa impregnerad, treslagen sisal, 
350 m per rulle, för ett bra pris. 
 
KS beslutade att uppdra åt Bengt Liljeros att köpa 
max 50 rullar sisal.  
 

d. Pettersberg:  
Överlämning av anläggning till ställföreträdande gårdsfogde/vice gårdsfogde 
Andreas Bergstrand har skett. Han kommer att få hjälp av Alexander Olsson 
och Natalie Riggott. Material har kommit för lägerförrådsbygget och Larsa 
och Andreas har börjat få ordning på takbygget som förhoppningsvis är 
färdigt till vintern. Projektet kring lägerförrådet drivs av Andreas och Larsa. 
Fram till nästa KS kommer vidare bygge på lägerförrådet att genomföras och 
förhoppningsvis finns en ny varmvattenberedare. 
 
Fredrik Jonsson flyttar till Varberg på grund av studier. Andreas Bergstrand 
tar över Fredriks uppgifter. Natalie går på KS-möten. Fredrik har gått igenom 
allt med Andreas, Alexander O och Natalie.  

e. Ekonomi:  
Vi sökte pengar från Gustaf Vasa församling för 2013. Vår ansökan blev 
godkänd men pengarna har ej inkommit än. Vi har ansökt om pengar för år 
2014.  
Hyrorna för lokalen Rehnsgatan ökat på grund av fastighetsskatten.  
Fundera på vad som behövs i lokalerna, vi har pengar som ska komma 
scouterna tillhanda. 
 
Försäkringar – Det finns en gruppförsäkring via Scouterna. Villkoren behöver 
dock ifrågasättas och sedan förtydligas. Peter tecknar en ny försäkring när 
villkoren är uppfyllda.  
 
Peter presenterade ett dokument med riktlinjer för det ekonomiska arbetet i 
kåren. Se bilaga 4.  
 
KS beslutade att anta dokumentet som riktlinjer för det ekonomiska 
arbetet i kåren.  

Stina Hedskog och Fredrik Jonsson avviker mötet. 
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f. Jubileumsgrupp:  
Om det är någon som önskar vara med i Jubileumsgruppen, meddelat detta. 
Arbetet påbörjas snart. Ånhammar är bokat för läger 2014 men lägerchef/er 
behövs. Börja fundera redan nu, vem som passar för rollen. Kontakta 
jubileumsgruppen för lägerkallelse. Önskar vi föräldraläger eller roverläger? 

16. Övriga ärenden 

a. Simon – Ekurs 
Inbjudan till kursen kommer snart att gå ut. Kostnaden kommer att vara 
högre i år då hyran inte längre subventioneras. Den preliminära kostnaden är 
700 kr per scout och man önskar att kåren subventionerar detta. E-kursen 
behöver lägga en budget innan beslut i frågan kan tas. KS uppdrar åt Simon 
att återkomma med en budget. 

b. Peter – Närvarorapportering 
Det finns ett närvarosystem på webben, gvb.nu/medlem, som skall 
användas. Alla medlemmar som är rapporterade till Lars-Olof ”Pliiiggis” 
Sandberg finns i systemet. Det är mycket viktigt att anmäla alla medlemmar 
till Pliiiggis. Det är även mycket viktigt att all närvaro rapporteras löpande. 
Om man har glömt lösenord, kontakta Peter. Patrullindelning kan 
avdelningen göra själv.  
Om ni inte är färdiga med att rapportera närvaron för våren, gör det snarast! 

17. Infobladet 
Jubileumsgruppen. Närvarosystemet. Tårta. Ansvarig lokalen. Scouternas 
höstdag.  

18. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Sasha Murray 

Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 
Spårarlägret Vässarö 2013 

 

Årets spårarscoutläger gick av stapeln på Vässarö den 15 juni till 19 juni 2013. I år var 
vi: 26 scouter från Waingunga och 4 scouter från Stingarna. Till det 7 ledare och 4 
föräldrar. Förläger hölls helgen innan.  

Vid ankomst för scouterna till Östra ängarna blev det mackor och blåbärssoppa och 
därefter var det dags för tältresning. På kvällen var det storlägerbål vid Fladan 
tillsammans med alla andra spårare som var ute på Vässarö.  Dagen efter var det 
Fladan på förmiddagen och Olympiad på eftermiddagen, denna gång inne i Kapellet. 
Dag tre gick vi till Båthuset och sydde lägermärken. På eftermiddagen var det Trapper-
spår och på kvällen Marka-besök. 

Dag fyra var det dagshajk som gick ned till södra Vässarö. På vägen dit drabbades 
scouterna av ett rejält skyfall och alla var rejält blöta och nedkylda när de kom till 
lunchplatsen, även om vi ledare tyckte att alla regnkläder och stövlar satt på som de 
skulle vid avfärd! Det blev i alla fall traditionell hajkbomb på stranden. Efter att ha tagit 
oss tillbaka till lägerängarna gick vi till bastun på andra sidan ön, där vi var större delen 
av eftermiddagen. Nu hade vädret vänt och nästan alla badade från bastubryggan. 

Hoppackningen sista dagen gick väldigt bra, den sedvanliga panikstressen uteblev! 
Hemresan gick bra och föräldrarna fick ta emot ett gäng trötta men glada scouter. Tack 
till Wennberg i köket! 

Tack till alla ledare, föräldrar och scouter för ett bra läger! 

Peter Gustafsson, Lägerchef 
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Bilaga 2 – Ekonomi Spårarlägret Vässarö 2013 
Budget Vässarö 2013    Utfall Vässarö 2013       

Intäkter Antal Pris/enhet Totalt  Intäkter Antal Pris/enhet Totalt Kvitto  Transaktioner 

Deltagaravgifter 40 1 200 kr 48 000 kr  Deltagaravgifter 30 1 200 36 000 15  Resultat, till kåren 2169,93 

Föräldraavgifter 3 1 000 kr 3 000 kr  Föräldraavgifter 3 1 200 3 600 15  Förskott, betalt av kåren 21450 

Ledaravgifter 10 300 kr 3 000 kr  Ledaravgifter 5 300 1 500 16  Lägermaterial, till kåren 2250 

Lägerbidrag 40 210 kr 8 400 kr  Lägerbidrag 30 210 6 300    Lägerbidrag, från kåren -6300 

Summa     62 400 kr  Summa     47 400    Gasolkassan, till kåren 200 

                    Totalt, till kåren 19769,93 

Kostnader        Kostnader            

Syskonrabatter 0 120 kr 0 kr  Syskonrabatter 0 120 0      

Deltagarsubventioner 5 600 kr 3 000 kr  Deltagarsubventioner 4 600 2 400 15    

Förläger 4 170 kr 680 kr  Förläger     993 1, 17, 18, 19, 20    

Bilersättning 120 25 kr 3 000 kr  Bilersättning     3 334 14    

Båttransport 53 100 kr 5 300 kr  Båttransport 44 100 4 400 1    

VÖ mat, förläggning 212 170 kr 36 040 kr  VÖ mat, förläggning 40 680 27 200 1    

Sjukvård 1 500 kr 500 kr  Sjukvård     262 2, 3    

Lägermärken 53 10 kr 530 kr  Lägermärken 35 5 175 1    

Förbrukningsmateriel 1 2 000 kr 2 000 kr  Förbrukningsmateriel     667 4, 5, 6    

Lägermateriel 160 15 kr 2 400 kr  Lägermateriel 150 15 2 250      

Parkering 2 300 kr 600 kr  Parkering 2 180 360 1    

SL-resor 1 2 500 kr 2 500 kr  SL-resor     1 635 7    

Programmaterial 1 1 000 kr 1 000 kr  Programmaterial     519 8, 9    

Övrigt 1 4 850 kr 4 850 kr  Övrigt     1 035 1, 10, 11, 12, 13    

Summa     62 400 kr  Summa     45 230      

Resultat     0 kr  Resultat     2 170      
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Bilaga 3 – Terminsprogram HT2013 
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Bilaga 4 –  
Riktlinjer för ekonomiskt arbete i 
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng 

 

Se separat bilaga. 

 


