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Kårstyrelsens sammanträde nr 401 
Datum: 2013-11-03   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan  

Närvarande: Åsa Jonsson, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Kjell ”Limpan” 
Lindberg, Robin Engström, Petra Ljunggren, samt Sasha Murray. 
 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 
Robin Engström valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  
Det bestämdes att röstlängden ska justeras vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes.  

5. Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll fanns ej tillgängligt. Punkten återremitteras till nästa möte. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes. 

7. Verksamhetsplan och AU informerar 
Verksamhetsplan: I verksamhetsplanen har vi valt ett antal fokuspunkter, 
punkter som vi i kåren aktivt ska arbeta med under verksamhetsåret. En 
genomgång av dessa gjordes.  

- Spårarscoutavdelning i Bredäng, 30 scouter 
Just nu har avdelningen 22 scouter. Det är endast åtta scouter kvar 
för att nå målet! Stingarna behöver ytterligare en resurs, ledare eller 
assistent, på sin avdelning. 

- Starta två spårarscoutavdelningar på Rehnsgatan 2014/15 
Kan avdelningarna drivas med hjälp av föräldrar? Det vore bra om 
valberedningen börjar arbeta redan nu. 

- Erbjuda stödpersoner 
AU har inte identifierat att detta behov finns i år men behovet kan 
finnas till nästa år. Ett förslag är att stödpersoner finns på plats i 
lokalen i början av terminen, pratar med föräldrar och tar emot 
medlemsinformation. 

- Färdigställa dokumentation  
Dokumentationen över den ekonomiska förvaltningen är klar. 
Dokumentationen över arbetsbeskrivningar pågår. 

- Positivt kåranda 
Detta är ett mål som är svårt att mäta. Det går dock att göra en 
subjektiv bedömning. För att öka den positiva kårandan så kan man 
till exempel ha aktiviteter för ledare.  
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- Verka för Trygga möten 
Det ska vara lätt att hitta den webbaserade kursen på kårens 
hemsida. AU arbetar med denna punkt. 

- Aktiviteter för ledare och utmanare 
Det ska vara lättare för ledare, assistenter och utmanare att träffas. 
Det har hittills organiserats en trashockeyturnering, det kommer att 
vara en träff efter jul- och sommaravslutningen och AU planerar även 
för att ha en aktivitet på våren. 

- Aktivt arbeta med kartan 
Arbete pågår.  

AU informerar:  

KO träff: Det hölls en workshop i vuxenrekrytering. Djursholms scoutkår, som 
hade få ledare, var tvungna att rekrytera föräldrar som ledare för att få 
verksamheten att fungera. Denna kår arbetade med tydliga förväntningar, tider, 
närvaro, klädsel och så vidare. De var noga med att poängtera vilka förmåner 
man har som ledare till exempel att kunna låna kanoter, utrustning och 
scoutstuga. De ansåg det vara viktigt att förklara varför scoutledare engagerar 
sig, att visa på olikheter samt att ta tillvara på föräldrars olika insatser.  
Jenny, distriktsordförande, berättade vad som händer i distriktet. Det finns en 
bidragsgrupp som ska arbeta mot att scoutrörelsen ska få mer bidrag. Det 
händer tyvärr inte mycket i arbetsgruppen. Gällande ekonomin så verkar den 
följa budgeten. Vässarö har dock inte så hög beläggning. En ny person är 
anställd, Anna Norén. Katarina Djäken, utvecklingskonsulent, har bytt arbete till 
Regional utvecklingschef vilket innebär att hennes tjänst är ledig.  
Surrningsstängsprojekt: Det finns intresserade kårer men det behövs någon 
som tar tag i detta arbete. AU kommer att utlysa detta arbete som ett projekt, 
med krav och förväntningar.  
Projekt Rehnsgatan: Ett projekt för detta ska utlysas. 
Distriktsstämma: Vi hade, enligt första utskicket, sju delegater till 
distriktsstämman men två dagar innan stämman fick vi reda på att vi egentligen 
hade nio delegater. På grund av sjukdomar och sena avhopp hade vi fem 
delegater på plats. Distriktet hade räknat fel på vårt medlemsantal. Den 31 dec 
2012 hade Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng 301 medlemmar! 
Det bestämdes att inför Scouternas stämma 2014 så ska distriktet bidra med 1 
000kr per delegat från kårerna i Stockholms scoutdistrikt. Kostnad för resa och 
boende tillkommer.  
Till ordförande valdes Jonathan ”Joppe” ”Ahlberg och Saga Bergqvist valdes till 
vice ordförande.  
Enligt samtal med Yvonne, generalsekreterare för Scouterna, framkom att vår 
kår skulle kunna söka bidrag från BP Fellows till scouterna i Bredäng. 
Subventionering till scouterna, om behov finns, ska inte dränera kårens 
ekonomi.  
Trygga möten-kurs: Kommer att hållas på arbetshelgen. Påminn 
ledarkamrater att delta.  
Första adventsfika: Vi får hjälp av några scoutföräldrar men vill gärna även ha 
med aktiva scouter.  
Julavslutningen: Församlingssalen samt Lillkyrkan är bokade och Serhat är 
ansvarig för julavslutningen. Lämna gärna tankar och idéer till honom.  
Medlemsregistret/nyanmälningar: Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg och Peter 
tror att det finns flera avdelningar som inte har rapporterat in sina medlemmar 
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till Pliiiggis. Det är väldigt viktigt att rapportera rätt till Pliiiggis då vi söker flera 
sorters bidrag med denna information.  

8. Läger 2013 

a. Upptäckarscouter – ekonomi och verksamhet 

b. Äventyrarscouter – ekonomi och verksamhet 

c. Utmanarscouter – verksamhet 
Intet nytt, lämna in detta snarast! 

9. Prisjustering Pettersberg 
Arbete pågår och ingen ny information finns just nu. Punkten återremitteras till 
nästa möte.  

10. Arbetsbeskrivningar 
Martin Svendsen har tillfrågats, och accepterat, att arbeta med detta. Punkten 
tas upp nästa gång det finns något att rapportera. 

11. Uppdatering av loggor 
Björn Hagqvist har fått alla åsikter KS hade. Han fortsätter arbeta med ett 
reviderat förslag. Punkten återremitteras till nästa möte. 

12. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
Antal medlemmar just nu: 22.  
Sedan senaste KS har man haft möten enligt planering och även deltagit på 
Scouternas höstdag. Avdelningen fick en distriktsmästare i livlina och 
ytterligare en scout fick en plakett för sin fjärde plats. Stingarna hade en egen 
variant av orienteringen för att få till en rimlig gångsträcka för spårarscouterna. 
Scouterna har bra närvaro på möten (runt 18-22 scouter per möte) dock 
mycket dålig närvaro på höstlovsmötet (endast 6 scouter). Man har haft 
skattjaktsorientering där patrullerna vann ingredienser till chokladbollar, som 
de sedan bakade. Det mötet var mycket lyckat. Generellt är det mycket 
lugnare stämning på mötena. Fram till nästa KS kommer avdelningen att ha 
möten enligt planering och även genomföra en övernattning i lokalen 8-9 
november. Man kommer att försöka dela scouterna i permanenta patruller. I 
övrigt behöver avdelningen hjälp på övernattningen med ledare/assistenter. 

II. Waingunga:  
Avdelningen deltog på Scouternas Höstdag där Limpan blev distriktsmästare i 
livlina! Kårlagtävlan i livlina vanns av Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng. 
Pliiiggis organiserade en orienteringsskola vilket var mycket uppskattat. Stort 
tack till Pliiiggis! Naturspår fanns också för intresserade. 
Avdelningen kommer att ha övernattning i lokalen. Det kommer att bli 
filmvisning och besök på museum!  

III. Snabbfötterna:  
Scouterna har hög närvaro på mötena och terminen går bra. Det är just nu nio 
scouter på avdelningen och två ledare, Robin Engstöm och Elisabeth 
Bergstrand. De känner inte av någon ledarbrist men skulle kunna ha fler 
scouter. Direkt efter rekryteringen tidigare på hösten deltog hela 17 scouter! 
Avdelningen deltog på Scouternas Höstdag och har numera en 
distriktsmästare i livlina på avdelningen.  
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IV. Gnagarna:  
Avdelningen har haft ett möte med mycket få ledare. De lyckades lösa det 
ändå med inlånad hjälp. Närvaron på mötena är hög, mellan 20 och 30 
scouter deltar. Mötet på höstlovet var ett undantag, då deltog väldigt få 
scouter. Närvaron på Scouternas Höstdag var väldigt låg, endast två ledare 
och mindre än tio scouter deltog. Detta beror troligtvis på att avdelningen hade 
en övernattning helgen innan på vilken drygt 20 scouter deltog.  

V. Skogsmännen: 
Ingen rapport. 

VI. Rovfåglarna: 
Ingen rapport. 

VII. Mushjorten: 
Ingen rapport. 

VIII. Bara Gustaf:  
Laget har dålig närvaro på sina möten just nu. Möten hålls på söndagar och 
på dagens möte deltog endast två scouter. Det har genomförts ett mycket 
lyckat klädsimsmöte på Eriksdalsbadet. Laget har även haft ett fikamöte med 
filmvisning. Inom den närmaste framtiden kommer man att ha temamöte, 
teatermöte, zombiemöte samt en övernattning med Gustafs Änglar.  

IX. Gustafs Änglar:  
Laget har generellt bra närvaro på mötena men senaste mötet ställdes in då 
många av scouterna var bortresta. Man har haft ett tv-spelsmöte hos Petra, ett 
administrativt möte i lokalen och lagat mat med handikapp (man fick dra lott 
om vilket handikapp man skulle ha). Scouterna bestämmer vad man ska göra 
på mötena och närmast ska man åka på övernattning.  

b. Rekrytering 
Punkten utgår. 

c. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  
- Brandvarnare och brandsläckare är uppsatta. 
- Det finns numera spännband i form av bagagestroppar 
att sätta fast hyresgästernas mattor med. 
- Våra hyresgäster behöver informeras om att godis och 
nötter inte bör förekomma i våra lokaler. Peter informerar 
hyresgästerna. 
 

- Rehnsgatan:  
- En ny flagga har införskaffats till lokalen. Snöret till den 
gamla flaggan gick sönder.  
- Lokalfogden kommer att bearbeta de lösa väggarna 
med lim och skruv.  
- Vattenskadan i salen är besiktigad av hyresvärden.  
 

- Material:  
- Ingen information fanns att tillgå. 
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d. Pettersberg:  
Det byggs för fullt på lägerförrådet. Peter tycker att detta bör invigas 
förslagsvis med en fest när det står färdigt. KS håller med. Eventuellt kan 
bygget vara färdigt på denna sida av årsskiftet.  
Det kommer att hållas en arbetshelg den 8-10 november.  

e. Ekonomi:  
Gällande försäkringarna så kan vår nuvarande försäkring sägas upp tidigast 
den 1 december. Försäkringsmäklaren tog till sig våra funderingar och ska 
återkomma. 
Ekonomiskt sett har inget speciellt hänt.  

f. Jubileumsgrupp:  
Ingen rapport fanns att tillgå. Det är dock dags att börja fundera på 
lägerchefer och datum för lägret. Ånhammar är bokat.  

13. Övriga ärenden 

a. Punkten utgår.  

14. Infobladet 
Arbetshelg. Trygga möten. Adventsglögg. Julavslutning.  

15. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Robin Engström 

Justeringsperson  

  


