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Kårstyrelsens sammanträde nr 406 
Datum: 2014-03-30   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Åsa Jonsson, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Kjell ”Limpan” 
Lindberg, Robin Engström, Simon Ström samt Alexander Olsson. 
 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 
Simon Ström valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  
Det bestämdes att justera röstlängden vid behov. Beslut tas interimistiskt då 
mötet ej är beslutsmässigt.  

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tillägg under 12/e - Bidragsansökan.  

5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll för KS 405 fanns ej tillgängligt och återremitteras till nästa möte.  

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes. 

7. Verksamhetsplan och AU informerar 
Verksamhetsplan: I höstas diskuterade kårstyrelsen fram dokumentet 
”Arbetsbeskrivningar”. Martin Svendsen har arbetat med dokumentet och till 
nästa KS kommer ett förslag att presenteras.  

AU informerar: Brev från Scouterna: Nationell Jamboree 2017 söker personal 
som vill arbeta med eventet. På Scouternas hemsida finns det mer information. 
 
KO-träff: Den 6 april är det dags för KO-träff. Punkter att ta med sig till mötet:  
- Skriftligt önskemål om att ta bort maxtaket för lägerbidrag.  
- Hyresbidrag. Vad händer i frågan? 
- Ekonomin. Under kontroll?  
- Våra stadgar, varför ska vi skicka in alla kårstämmohandlingar? Vi vill gärna 
veta historik och nuvarande regler. 
- Starttider för Scouternas dag. Tidigare år lämnas dessa ut väldigt sent, vi 
önskar att starttiderna kommer ut tidigare. 

8. Läger 2013 

a. Upptäckarscouter – verksamhet 

b. Äventyrarscouter – verksamhet 

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

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2014-04-21 2014-06-01 
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9. Läger 2014 

a. Kårläger 
Ett lägermöte har genomförts. Information gällande lägret har delats ut till 
upptäckar- och äventyrarscouter. Information till spårarscouter kommer ut i 
veckan. Information till utmanarscouter och ledare kommer att delas ut snart. 
Johanna Ljungwaldh valdes till grenlägerchef för Äventyrarlägret och Petra 
Ljunggren valdes till grenlägerchef för Upptäckarlägret.  

b. Spårarscouter 
Waingunga anmäler sig till lägret på Vässarö. Lägeravgiften till 
Ånhammarlägret är bestämd. 

c. Utmanarscouter 
Ingen rapport fanns att tillgå. 

10. Förslag till proposition – hantering av KST protokoll 
Se bilaga 1. 
Förslag till ändring i stadgarna så att våra kårstämmohandlingar inte behöver 
skickas in till distriktet. Tidigare har det funnits krav från distriktets bidragsgivare 
på att dessa handlingar ska finnas för de kårer distriktet söker bidrag för. Att 
skicka in kårstämmohandlingarna till distriktet har även varit ett sätt för 
handlingarna att hamna i stadsarkiven.  
Åsa ska stämma av med KO-träffen vad som bör göras. KS känner att det 
kvittar om detta finns med i våra stadgar eller ej. 
Inget beslut fattas i frågan. 

11. Förslag till proposition – kårstyrelsens sammansättning 
Se bilaga 2. 
Peters förslag: AL bör vara med i styrelsen. 
Åsas förslag: AL ska inte automatiskt sitta med i styrelsen. Gruppen ska vilja 
arbeta med styrelsearbete. 
Diskussion fördes. Inget beslut fattas i frågan. 

12. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
Hänt sen senaste KS: Haft övernattning på Ålstäket. 16 anmälda scouter, två 
avhopp på grund av sjukdom. En morbror följde med, samt Joar från UBG. 
Mycket bra övernattning. Har haft sedvanliga möten enligt planering. En ny 
scout har börjat efter att ha kontaktat oss via www.bliscout.nu. Fått hjälp av 
Danne T (och hans sambo) och Konstantin på ett möte. Kommer hända fram 
till nästa KS: Verksamhet enligt program.  

II. Waingunga:  
Vanliga möten. Kommer hända fram till nästa KS: Möten. 

III. Snabbfötterna:  
Hänt sen senaste KS: Har haft möten i vanlig ordning med hög närvaro. Vi har 
besökt våra naturrutor en gång och övat på lykta och stormkök. Vi har även 
fått en ny scout. Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att fortsätta att 
ha möten under våren och även ha en övernattning tillsammans med 
Gnagarna. Vi hoppas på att kunna registrera en till scout som var nere på vårt 
förra möte.  
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IV. Gnagarna:  
Ingen rapport fanns tillgänglig. 

V. Skogsmännen: 
Går bra. Första mötet då alla ledare var med. Intressant. Lånat in Simon lite 
då och då. Haft tre patruller på patrullövernattning. Hälsat på alla patruller. 
Eldningsmöte förra mötet. Gick bra. 

VI. Rovfåglarna: 
Antal medlemmar just nu:11 
Hänt sen senaste KS: Rovfåglarna har haft ordinära avdelningsmöten som har 
innehållit matlagning på stormkök, woodcraft, surrning och tävlingar med 
mera. Närvaron har tyvärr sjunkit från cirka 10 till cirka sju scouter på mötena 
(men de flesta har meddelat i förväg vilket ändå bådar gott!). Vi tog bort ett 
romantiserat möte i brist på ledare och detaljplanering. Det har varit fokus på 
att få iväg våra patruller på patrullövernattning. 
 
Duvhöken kände sig osäkra och hade ingen klar planering för sin 
patrullövernattning så den ställdes in, däremot så kommer flera av 
Duvhökarna att följa med på Havsörnens patrullövernattning istället. AL 
kommer att bo i ett av grannhusen under hela patrullövernattningen för att 
lugna både stugfogde och föräldrar. Patrullerna påstår sig ha fått något 
mystiskt brev från någon kallad Röda Sigillet.  
 
Kommer hända fram till nästa KS: Avdelningen kommer att utvärdera 
patrullövernattningarna genom ett kommande rådspatrullmöte. Den första april 
blir såklart ett möte av humoristisk karaktär, annars kommer det bli mera 
träning, inlärning och tävling inför Scouternas Dag och peppa inför både läger 
och träningsövernattningen som vi kommer åka på. Rovfåglarna kommer 
möjligen även ha ett demokratimöte, där vi bjuder in en extern valambassadör. 
Pliiiggis är inbjuden till ett möte för att hjälpa till och köra woodcraft. 
 
Övrigt: Patrullerna på avdelningen är lite ojämna, men det tar emot att ändra 
på dem då det funkar. Vi får se hur vi gör. 
 
Jag kom i kontakt med en bekant som är lärare på Bredängsskolan som tyckte 
att vi borde ha någon rekryteringsaktivitet (mer än bara prata i klassrum) för 
dem under våren. 

VII. Mushjorten: 
Ingen rapport fanns tillgänglig. 

VIII. Bara Gustaf:  
Ingen rapport fanns tillgänglig.  

IX. Gustafs Änglar:  
Ingen rapport fanns tillgänglig.  

b. Rekrytering 
Punkten utgår. 
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c. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  
- Helghyresgästernas städning är mycket dålig. Vi 
behöver informera dem om detta.  
- Den ena toaletten läcker och behöver ibland en speciell 
tryckning på spolknappen.  
 

- Rehnsgatan:  
- Väggen till stugan är fortfarande inte åtgärdad. Åsa 
kontrollerar detta med värden.  
- Efter möten finns det mycket sopor kvar. Alla 
avdelningarna behöver bli bättre på denna punkt.  
 

- Material:  
- Punkten utgår. 
 

d. Pettersberg:  
Fredrik Jonsson, Alexander Olsson och Natalie Riggott har haft ett möte. De 
kom fram till att det finns en hel del att göra på arbetsträffen. Annars allt som 
vanligt. Kommer hända fram till nästa KS: Fortskrida med den verksamhet 
som vi har för tillfället. 
Alexander Olsson och Natalie Riggott åker ut till Petters för att undersöka 
vad som behöver köpas till seniorledartorpet. KS tipsar om att köpa massivt 
trä och platsbygga istället för att köpa färdiga produkter av spånskivor. Nya 
redskap ska köpas in.  

e. Ekonomi:  
Vi har fått kommunala bidrag, hyresbidrag, ungefär som är budgeterat. 
Aktivitetsbidraget har aviserats mer ej erhållits. Summan på detta är ungefär 
som prognos men än budgeterat. Vi har fått 30 000 kr från församlingen. Vi 
har även fått Stadsbidrag för år 2012.  
 
Den 30 mars (idag) är sista dagen för att ansöka om stadsbidrag. Det är 
även den sista betalningsdagen för medlemsavgiften. Vi har fått en lista över 
de adresser som inte verkar stämma - de som fakturor som kommit i retur. 
Ansökan till Sensus ska redovisas på deras vanliga blanketter. Peter 
återkommer mer om detta. Kom ihåg att registrera närvaro löpande under 
terminen! 
 
Roxanne Carlsson-Norlin önskar gå Blå hajk i sommar och ansöker om 50% 
av kostnaden, 2400kr.  
 
KS beslutade att bevilja ansökan. Detta beslut fattas interimistiskt och 
ska konfirmeras på nästa KS.  

f. Jubileumsgrupp:  
Inget att rapportera. 
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13. Övriga ärenden 
Valberedningen kan behöva hjälp att hitta ny kårordförande.  

14. Infobladet 
Jubileumsmärkestävling. Scouternas dag. Diskutera annorlunda styrelse. Läger 
2014. Valborg. Pettersberg. Arbetshelg.   

15. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Simon Ström 

Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Förslag till proposition – 
hantering av KST protokoll 

 

Nuvarande stadgar: 

2 kap. 

21 § Årsredovisning och rapportering  

1 mom. 

Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredängs räkenskaper ska en gång per år 
sammanföras i ett fullständigt bokslut.  

Räkenskaperna med tillhörande handlingar, verksamhetsberättelsen, 
resultaträkningen och balansräkningen för det senaste räkenskapsåret, ska 
senast två månader efter verksamhetsårets utgång överlämnas till revisorerna. 
Handlingarna ska av revisorn med berättelse över hans granskning återställas 
till kårstyrelsen senast tre månader efter verksamhetsårets utgång. 
Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och 
revisionsberättelsen ska av kårstyrelsen framläggas för kårstämman vid dess 
årliga möte samma år. 

2 mom.  

Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen, 
revisionsberättelsen och kårstämmans protokoll med beslut i frågan om 
ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter ska av kårstyrelsen inom fyra veckor 
efter det årliga mötet med kårstämman insändas till Stockholms Scoutdistrikt. 

 

Åsas förslag: 

2 kap. 

21 § Årsredovisning och rapportering  

Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredängs räkenskaper ska en gång per år 
sammanföras i ett fullständigt bokslut.  

Räkenskaperna med tillhörande handlingar, verksamhetsberättelsen, 
resultaträkningen och balansräkningen för det senaste räkenskapsåret, ska 
senast två månader efter verksamhetsårets utgång överlämnas till revisorerna. 
Handlingarna ska av revisorn med berättelse över hans granskning återställas 
till kårstyrelsen senast tre månader efter verksamhetsårets utgång. 
Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och 
revisionsberättelsen ska av kårstyrelsen framläggas för kårstämman vid dess 
årliga möte samma år. 

 

Skillnad mot nuvarande: 2. mom är borttaget. 

Kommentar 

Vi har inget krav på oss att skicka in våra årsmöteshandlingar till Stockholms 
scoutdistrikt. 
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Bilaga 2 – Förslag till proposition – 
kårstyrelsens sammansättning  
 
Nuvarande stadgar: 
 
2 kap. 7 § Kårstyrelsens sammansättning  
Kårstyrelsen består av en kårordförande, minst en vice kårordförande, 
avdelningsledare på kårens aktiva avdelningar och högst åtta övriga ledamöter, 
varav minst en bör vara utmanarscout.  
Av övriga ledamöter bör Kårkassör och Kårsekreterare ingå. Minst hälften av 
ledamöterna, däribland kårordförande och vice kårordföranden, ska vara 
myndiga. Av kårordförande och vice kårordförande bör båda könen vara 
representerade. 
 
Peters förslag: 
 
2 kap. 7 § Kårstyrelsens sammansättning 
Kårstyrelsen består aven kårordförande, minst en vice kårordförande och 
högstsexton övriga ledamöter, var av minst en bör vara utmanarscout. 
Av övriga ledamöter bör Kårkassör, Kårsekreterare och avdelningsledare på 
kårens aktiva avdelningar ingå.Minsthälftenav ledamöterna, däribland 
kårordförande och vice kårordföranden, ska vara myndiga. Av kårordförande 
och vice kårordförande bör båda könen vara representerade. 
 
Skillnad mot nuvarande 
Istället för att styrelseposten ingår i avdelningsledaruppdraget är skrivelsen att 
avdelningsledare bör ingå i styrelsen. 
 
Kommentar 
 
Om alla avdelningsledare vill sitta i KS så fortsätter KS att vara ett blandat info- 
och beslutsforum.  
Om det däremot blir så att det blir ett litet KS, så blir det mer ett beslutsforum, 
där det saknas en hel del avdelningsledare. Info- och diskussion får skötas på 
andra möten, exempelvis ledarträffar etc.  
 
 
Åsas förslag: 
 
2 kap. 7 § Kårstyrelsens sammansättning  
Kårstyrelsen består av en kårordförande, minst en vice kårordförande samt 
högst åtta övriga ledamöter, varav minst en bör vara utmanarscout.  
Av övriga ledamöter bör Kårkassör och Kårsekreterare ingå och minst hälften 
vara ledare/assistent på någon av kårens avdelningar. Minst hälften av 
ledamöterna, däribland kårordförande och vice kårordföranden, ska vara 
myndiga. Av kårordförande och vice kårordförande bör båda könen vara 
representerade. 
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Skillnad mot nuvarande 
Styrelseposten är inte en del av uppdraget som avdelningsledare. Styrelsen blir 
mindre (10-11 ledamöter) och alla avdelningsledare får inte plats i styrelsen. 
 
Kommentar 
Förslaget bäddar för en mindre styrelse där styrelseuppdraget blir personligt 
snarare än representativt. Målet är att få en styrelse med ledamöter som kan 
utföra styrelsearbete och inte enbart vara informationsbärare. 
 
Det blir ett litet KS, så det blir mer ett beslutsforum, där det saknas en hel del 
avdelningsledare. Info- och diskussion får skötas på andra möten, exempelvis 
ledarträffar etc.  
 
 

Konsekvensändring om Peters eller 

Åsas förslag genomförs 
 
Nuvarande stadgar 
 
16 § Årligt möte med kårstämman  

Möte med kårstämman ska hållas årligen senast den 30 september. Därvid ska följande ärenden 

förekomma:  

1. Kårstämmans öppnande,  

2. val av ordförande för mötet,  

3. val av sekreterare för mötet,  

4. justering av röstlängden,  

5. val av två protokolljusterare,  

6. val av två rösträknare,  

7. fråga om kårstämman behörigen sammankallats,  

8. fastställande av föredragningslistan,  

9. föredragande av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, 
balansräkningen, och revisionsberättelsen för det närmast föregående 
räkenskapsåret,  

10. fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av 
ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående 
räkenskapsåret,  

11. beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen,  

12. behandling av motioner och propositioner till kårstämman,  

13. fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande 
verksamhetsåret,  
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14. fastställande av medlemsavgift och budget för intäkter och utgifter för det 
närmast följande verksamhetsåret,  

15. behandling av ärenden till närmast följande distriktsstämma,  

16. behandling av ärenden till närmast följande Scouternas stämma (endast 
de år då Scouternas stämma hålls), 

17. val av kårordförande och vice kårordförande,  

18. val av övriga ledamöter i kårstyrelsen,  

19. val av revisorer och revisorssuppleant,  

20. val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa 
möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dem,  

21. val av scoutkårens delegater till Scouternas stämma för tiden intill nästa 
möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dem 
(endast de år då Scouternas stämma hålls),  

22. val av valberedning,  

23. kårstämmans avslutande.  

 

Tillägg till nuvarande stadgar 

 

Ny punkt efter 19: 

Val av avdelningsledare, 

 

Därefter ny numrering. 

 

Kommentar 

Det känns fortfarande intressant att det är KST som väljer avdelningsledare, även om 
de inte sitter i styrelsen. 

 


