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Kårstyrelsens sammanträde nr 404 
Datum: 2014-02-02   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Serhat Aktay, Peter 
Gustafsson, Kjell ”Limpan” Lindberg, Robin Engström, Bengt Liljeros samt Simon 
Ström.  
 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 
Peter Gustafsson valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tillägg 11a/ Skrivare, 11b/ Bidrag, 11c/ 
Närvarorapportering samt 11d/ Lägerbidrag. 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll för KS401, 402 samt 403 fanns ej tillgängliga. Punkten återremitteras 
till nästa möte.         

6. Kompletterande val 
Filip Landenius valdes till assistent på Gnagarna. 

7. Verksamhetsplan och AU informerar 

Verksamhetsplan: Punkten utgår. 
AU informerar:  
- Simon Ström har varit på möte med Stockholms Stads Idrottsförvaltning. 90 av 
150 kallade var närvarande och fokus låg främst på sport. Lägerdygn togs upp 
till diskussion och eventuellt ska vi kunna få fler. Andra klubbar som inte är 
vinstdrivande ska också kunna få hyresbidrag om de har en klubblokal. Man 
kan söka pengar till ”idrottsprojekt” som har som mål att engagera unga. År 
2014s pengar är slut så ansökningar om pengar blir till 2015. De scouterna som 
deltog på mötet funderade på att skriva ett brev till förvaltningen via 
kårordföranden i sina scoutkårer med synpunkter och förslag om lägerbidrag.  

- Kåren har ansvar för en kontroll på Älghornet under Scouternas Dag i år. Vi 
behöver någon ansvarig som kan gå på möte den 16e februari. 

- ”Utepedagogik” vill prata med och dela ut information till våra scouter för att få 
dem att åka på kollo under sommaren. För de flesta verkar detta inte som ett 
intressant förslag. Åsa svarar dem att vi inte är intresserade. 
 
- Trygga Möten; alla aktiva ledare som har kontakt med scouter ska ha gått 
kursen. Agnieszka ”Agga” Wrzalik kommer att göra ett utskick till alla som inte 
har gått kursen.  

- Agga efterlyser en scoutig och aktuell bild till supporterdiplom. 

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2014-02-02 2014-02-28 
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8. Läger 2013 

a. Upptäckarscouter – verksamhet 

b. Äventyrarscouter – verksamhet  

c. Utmanarscouter – verksamhet 
Inget att redovisa. Lämna in dessa snarast! 

9. Läger 2014 

a. Kårläger 
- Simon har en plan där man får en bra dynamik i kåren och försöker lära upp 
nya ansvariga genom att ha ”vice-grenchefar” så att ”unga” lär sig hur det går 
till.  

KS beslutade om nedanstående ansvarsposter för Kårläger 2014: 
Lägerchef: Simon Ström 
Ekonomiskt ansvarig: Peter Gustafsson  
Intendent: Robin Engström 
 

Nästa KS ska beslut om följande poster fatttas: 
Upptäckarköket:  
Grenlägerchef – Spårare: 
Grenlägerchef – Upptäckare: 
Grenlägerchef – Äventyrare: 
 
-Simon kallar alla ledare på avdelningarna och andra intresserade till ett 
lägermöte. 

b. Spårarscouter 
Spårana kommer att erbjudas delta i kårlägret men sommarens 
huvudaktivitet kommer att vara läger under Kristihimmelfärdshelgen. 
Waingunga vill eventuellt även åka till Vässarö under sommaren. 
Stingarna kommer inte att åka till Vässarö.  

c. Upptäckarscouter 
Ingen ny information. 

d. Äventyrarscouter 
Ingen ny information. 

e. Utmanarscouter 
Ingen ny information. 

10. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna: 
Avdelningen har startat upp terminen. Hittills har tre möten och ett 
föräldramöte hunnits med. Föräldramötet hölls för att informera om kommande 
övernattning och läger. Tyvärr bara fyra föräldrar närvarande, men några 
föräldrar hade faktiskt hört av sig innan och frågat om de behövde komma, 
vilket är bra. Problemet är alltid de föräldrar som man inte hör ett knyst ifrån. 
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Alla tidigare medlemmar har inte dykt upp igen och ledarna behöver 
efterforska var de tagit vägen. Det rör sig om fem – sex scouter. Någon har 
nog slutat, någon brukar vara på långresa och är ej tillbaka i Sverige ännu och 
ytterligare en har inte förstått att vi startat igen. Ledarna räknar med viss 
minskning men hoppas på en så liten minskning som möjligt. Avdelningen 
kommer att påminna scouterna om kompismärket.  
 
Emilia Zsiga kan eventuellt vara med ungefär vartannat möte som assistent. 

II. Waingunga:  
Avdelningen har just nu ca 25 – 30 scouter och man har startat terminen. 
Fram till nästa KS kommer Limpan åka till Indien i två veckor och Wennberg 
kommer att tillfrågas om att hoppa in. 

III. Snabbfötterna: 
Under denna termin har man hunnit med två möten, ett inomhus och ett 
utomhus. Ska höra med Gustafs Änglar om det finns några tillgängliga 
assistenter. 

IV. Gnagarna:  
Avdelningen har haft en lyckad brandövning. Filip Landenius är med på 
avdelningen och det fungerar riktigt bra. Man skulle behöva kök till helgens 
övernattning. Just nu har tre-fyra scouter slutat men samtidigt har tre-fyra 
scouter börjat vilket innebär att det totala medlemsantalet är mellan 25 och 30 
scouter. Av dessa är få andraåringar. Ledarna vill eventuellt förlänga mötet till 
två timmar.  

V. Skogsmännen: 
Från Simon – Avdelningen har haft pulkamöte denna vecka. Framöver, under 
den kommande övernattningen, kommer man att låta patrullerna planera 
tillsammans med patruller från Rovfåglarna. 

VI. Rovfåglarna: 
Rovfåglarna har startat upp vårterminen med två avdelningsmöten, ett 
rådspatrullmöte och ett patrullmöte. På första mötet dök ett bekant ansikte 
upp, en gammal scout som kom tillbaka. Vi har tyvärr tappat en av våra nya 
från i höstas, men vi hoppas att hon kommer tillbaka när hennes 
klasskompisar berättar hur kul de har det. Det ena avdelningsmötet var ett 
spårningsmöte utomhus där scouterna fick i uppgift att följa ett spår bestående 
av spårtecken och lite annat. Detta visade sig vara lite krångligt men tillslut 
kom alla tillbaka till lokalen. Ledarna tog bort det planerade ljusspåret i slutet 
av spåret med tillhörande uppsamlingsprat på grund av tidsbrist då scouterna 
gick vilse i Bredäng.  
Berguven och Pliiiggis hade rådspatrullmöte på Naturhistoriska riksmuseet där 
vi besökte flera av utställningarna och lärde oss en hel del om vår natur. Efter 
en tipspromenad och en frågesport på utställningarna var det dags för 
Cosmonova. Tyvärr var detta slutsålt. Berguven planerade patrullmötena ihop 
inför den kommande tisdagen. Detta gav ett bra resultat, patrullmötena gick 
upp sig ett steg. Duvhöken insåg hur mycket man måste ordna och plocka 
fram när man ska träningselda medan Havsörnen hade fått tillökning i 
patrullen och visade runt den nya scouten och övade på knopar och surrning. 
Tyvärr kunde inga av våra sistaårsscouter följa med på grottexpeditionen 
vilket dock inte hindrade ledarna från att vara med. Avdelningen kommer att 
åka på övernattning tillsammans med Skogsmännen till Lemshaga. Där 
kommer vi att pyssla med hantverk, planera patrullmöten och 
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patrullövernattning samt bada isvak. Vi kommer att återgå till ett tidigare 
normalläge (för ca. 10 år sedan) i och med att vi låter patrullerna själva åka ut 
till övernattningen. Vi kommer att ha föräldramöte och sportlovsdisco innan 
nästa KS.  
-Övrigt: Vi försöker anpassa programmet efter årstiden och undvika svackan 
som nästan alltid infinner sig i februari/mars. Fler scouter vore önskvärt för att 
öka patrullerna något och för att kunna bygga upp inför en tredje patrull i höst. 
För att slippa låta föräldrar vänta på att scouterna ska bli klara efter mötena 
(de måste alltid packa ihop sina saker och städa efter sig) så har vi meddelat 
föräldrarna att vi slutar mötena en kvart senare. Avdelningen har börjat 
komma i form, nu gäller det för oss att lägga i en lite högre växel och lära oss 
ännu mera och öva på det vi redan kan, samtidigt som vi har kvar vår positivet 
och fortfarande har roligt!  

VII. Mushjorten: 
Inget rapporterat. 

VIII. Bara Gustaf: 
Inget rapporterat 

 
IX. Gustafs Änglar:  

Vi har gemensamt bestämt i laget att ha möten varannan vecka till att börja 
med och att  ansvaret nu ligger mer på scouterna att dra i trådarna. På 
senaste mötet den 21 januari hade vi utvärdering av terminerna som gått och 
vad de ville ha ut av scouterna med frågeställningar och "fyra hörn"-alternativ. 
Detta var mycket lyckat då alla fick fram vad de tyckte och kände och de flesta 
var positivt inställda till laget. Laget kom också fram till att engagemangsnivån 
var olika hos alla. Ledarna erbjöd scouterna att vara delaktiga som assistenter 
på en avdelning. Några scouter tyckte det lät intressant medan andra inte var 
lika inställda på det. 
 

a. Rekrytering 
Inget att rapportera. Gnagarna har inte rekryterat alls. Avdelningarna i 
Bredäng ska ha disco för att kompisrekrytera. 

b. Lokaler och material:  

- Bredäng:  
- Rovfåglarna vill göra om två lyor till ”riktiga” förråd, de 
två vid fläktarna. 
- Folke vill att vi ska ses och måla lite och piffa upp i 
lokalen.  

- Rehnsgatan:  
- Ny lampa till hallen.  
- Eventuellt ska lampor vid ingången till lokalen 
installeras. 
- Kåren behöver leta efter en ny lokalfodge.  

- Material:  
- Stölden på Pettersberg; Lars-Olov ”Larsa” Bergstrands 
hemförsäkring täcker allt men kåren betalar självrisken. 
- KS behöver ta ett beslut för hur nyckeln till containern 
skall förvaras.  
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c. Pettersberg:  
Låsen på containrarna och till ladan är bytta. Fogdetorpet är lagat 
provisoriskt. Kostnaderna för inbrottet uppgår till ca 7 000kr. 

Torpen är inte klara för användning av patruller. Den öppna spisen måste 
göras klar och en brandutgång behöver byggas. 

d. Ekonomi: 
Ekonomin går i stort enligt budget. Likviditeten är för närvarande ansträngd. 
Ränteintäkerna från OK Sparkassa är högre än budgeterat.  

e. Jubileumsgrupp: 
Har inte hänt något.  

11. Övriga ärenden 

a. Skrivare: En ny skrivare till lokalen på Rehnsgatan behövs. Ledarna i 
lokalen ska välja ut en och meddela Peter. 

b. Bidrag: Det finns Sensus-papper som skall skrivas på. Peter följer upp. 

c. Närvarorapportering: Kom ihåg att rapportera närvaro. Peter kan inte söka 
bidrag om rapportering inte skett.  

d. Lägerbidrag:  
KS beslutade att sänka lägerbidraget från 42 kr till 37kr. 

12. Infobladet 

Inbrottet på Pettersberg, ta upp kostnader. 
Älghornet, det behövs en ansvarig till en kontroll. 
Ny lägerchef och datum för lägermöte samt datumen för lägret. 

13. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Serhat Aktay 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Peter Gustafsson 

Justeringsperson  

  

 

 


