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Kårstyrelsens sammanträde nr 452 
Mötesdatum: 2018-04-08 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Serhat Aktay, Oskar Knaust, Agnieszka Wrzalik, Peter 
Gustafsson, Beatrice Hoffmann, Alban Kjellgren Axlund, Robin Engström, Valdemar Mansfeld, Simon 
Ström samt Sofia Lindberg. 
 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Serhat Aktay valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  

Det fastställdes att vi är beslutsmässiga. Det bestämdes att justera röstlängden vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg14 a/Peter - Aktieindexfond samt 14 
b/Trygga möten och läger 

Simon ankom mötet 

5. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll för KS449 lägges till handlingarna 

Protokoll för KS448, KS450 samt KS451 är ej färdiga. 

6. Kompletterande val och förändringar 

Agnes Szabela valdes till assistent på Skogsmännen. 

7. Valborg 

Valborgsfirande kommer att genomföras som vanligt. Det organiseras av Simon, Peter och 
Robin. Det är drop-in så det är bara att komma förbi och hjälpa till! Ju fler scouter som deltar 
desto bättre blir det! Se gärna till att göra reklam för firandet. Det blir fanborg i kyrkan och 
andakten börjar klockan 18. Troligtvis börjar fackeltåget vid 18:30.  

Det finns ett rykte om att grusplanen vid Varpaängarna ska asfalteras men det är fortfarande 
grus just nu.  

8. Operation Rehnsgatan 

Det ska genomföras en Operation Rehnsgatan lördagen den 5 maj. Inbjudan kommer ikväll 
och riktar sig till ledare, utmanare och assistenter. 



Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 452  Sid 2/9
 

9. Sommaravslutning med ledarsamkväm 

Det är snart dags för sommaravslutning. Den äger rum onsdagen den 30 maj. Det 
diskuterades om avslutningen ska äga rum i Vasastan eller om vi ska vara i Bredäng. Efter 
avslutningen siktar vi på att ha samkväm. En del av samkvämen kommer att kretsa kring 
Golden Tray som förra årets vinnare (Simon och Rebecka) organiserar. Ett förslag var att vara 
hos Alban på samkvämet. 

KS beslutade att sommaravslutningen hålls i Bredäng. 

Peter ankom mötet. 

10. AU informerar 

Valambassadörer: Projektet Skärholmen röstar! har målet att öka valdeltagandet i 
Skärholmen inför höstens val till kommunfullmäktige i Stockholms stad. Man söker nu fyra 
föreningar som ska ha sin bas i Bredäng, Sätra, Skärholmen eller Vårberg som vill bli 
valambassadörer. Ambassadörernas uppdrag är att sprida information om valet och 
uppmuntra invånarna att använda sin rösträtt. Detta ska göras under förtidsröstningen: 20 
augusti till 8 september och på valdagen 9 september. För engagemanget utgår ett arvode på 
20 000 kr till varje förening.  

Detta låter intressant och AU kontaktar informatören för mer information. 

Scouternas Dag: Tävlingen går av stapeln den 21 april vid Stora Skuggan. Alla avdelningar är 
anmälda och behöver man hjälp med kontrollanter kan man skriva på FBgruppen. Simon är 
tävlingsledning på Älghornet.  

Beslut att kalla till extra KST: 

Önskemål om extra Kårstämma inkom till Kårordförande från Simon Ström och Peter 
Gustafsson om att hålla en extra kårstämma med anledning av att Utmanarscouterna inte 
längre hade någon egen rösträtt i styrelsen. 

1) Kårordförande skickade ut fråga via mejl till alla i styrelsen om fråga hur var och en ställde 
sig till detta. 

2) Majoriteten av styrelsen var för en extra kårstämma där "övriga ledamöter" skulle väljas 
om i klump. 

Gustav Vasa kyrka: Vi äskar pengar från Gustav Vasa församling årligen och Serhat har 
skickat in ansöka för detta år.  

Verksamhetsplan 18-19: Verksamhetsplanen är det dokumnet som beskriver vår 
verksamhethet för kommande år. Nu är det dags att göra en ny version för det kommande 
verksamhetsåret. KS läser den nuvarande verksamhetsplanen och diskuterar hur den 
kommande ska se ut. 

Fantopp: En vase och en pil till kårfanan och kårflaggan har införskaffats av Patrik Anelli. 

11. Läger 2017 

a) Upptäckar- samt äventyrarläger – verksamhet och ekonomi – bilaga 1 

Den ekonomiska hanteringen av lägret har succesivt gjorts om under åren. Detta efter 
önskemål från revisorer och som en service till ledarna. Rutinerna för detta har inte satt sig 
än vilket är en av anledningarna till att den ekonomiska redovisningen har dröjt.  
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Lägret skulle vara på Kärringboda men på grund av för få ledare beslutades det att lägret 
skulle flyttas till Vässarö. Resultatet ligger just nu – 4606kr men en del inkomster saknas 
fortfarande, främst ledaravgifter som inte betalats än.  

KS beslutade att lägga ekonomin, med minusresultat och med eventuella kommande 
inkomster, till handlingarna. 

Verksamhetsredovisningen saknas fortfarande. 

12. Läger 2018 

a) Spårarscouter 

Intet nytt. 

b) Upptäckar- och Äventyrarscouter 

Det saknas en lägerchef för upptäckarlägret. Lägerinbjudan är ute.  

c) Utmanarscouter 

Intet nytt.  

13. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Verksamhet enl planering. Har haft påskuppehåll men Rebecka och 
Karin höll troligtvis ett eget möte under påsklovet. 
Kommer hända fram till nästa KS: Delta i Myrstigen, möten, peppa inför sommarlägret. 

ii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: Övernattning med Stingarna, gick jättebra dock så var vi endast 
fyra från Waingunga. Måste gå ut med inbjudningar mycket tidigare. Påskmöte nu 
senast med äggmålning och påskkortsverkstad, + årsmöte med Robin. 

Kommer hända fram till nästa KS: Träning inför myrstigen/ scouternas dag 

iii. Snabbfötterna:  

Hänt sen senaste KS: Haft möten som vanligt och verksamheten rullar på bra med bra 
närvaro på scouterna. Hade ett påskinriktat möte där man målade ägg. Robin deltog inte 
men övriga ledare meddelade att mötet gick bra. Dock så glömdes lite material i 
ledarrummet.  

Kommer hända fram till nästa KS: Övernattning med Gnagarna och Scouternas Dag.  

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har vi besökt scoutmuseet och haft ett 
inlärningsmöte med knopar, chiffer, stjärntecken och en organisationstävling. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fram till nästa KS kommer det hända mycket. 13e-15e 
april ska vi ha träningsövernattning på Petters tillsammans med snabbfötterna inför 
Björnklon och mötet innan dess ska vi vara utomhus hela mötet och bland annat leka 
och laga mat.  
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Måndagen den 16e har vi teambuildingsmöte (om inte detta skjuts upp på grund av att 
Vanesa är bortrest), vi hoppas att de nya patruller som inte riktigt sammansvetsats helt 
än får en chans att göra det då.  

Den 21a april deltar vi i Björnklon och hoppas att det blir otroligt kul.  

Den 23e april har vi ett superkul möte där vi bland annat ska göra chokladbollar och leka 
one-minute-to-win-it. 

Övrigt: Vanesa är bortrest till och med den 17e april och är därför inte med på de två 
kommande mötena eller övernattningen. På grund av att högskoleprovet skrivs den 14e 
april kommer två av de övriga ledarna, Elsa och Lolle, inte vara med på övernattningen 
(Lolle åker ev ut efter att provet är skrivet). 

Det är tyvärr dålig ledarnärvaro på kommande övernattning då endast en ledare deltar. 
Scouterna har bra närvaro men det är få som deltar på mötena. Ledarna har pratat om 
att genomföra ett RFSU/RFSL möte på grund av mindre lämpliga kommentarer bland 
scouterna. Ett liknande möte har hållits tidigare (Bengt Liljeros höll i det). Dock funderar 
man om scouterna är för unga och om ledarna ska hålla i mötet själva eller ta hjälp av 
utomstående.  

v. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Avdelningsmöten, patrullövernattningar. En gammal patrullkamrat 
till ledarteamet har hjälpt till under några möten och kommer troligtvis att fortsätta göra 
det. 
Kommer hända fram till nästa KS: Scouternas dag, avdelningsmöten.  

vi. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: Två ordinarie möten har hållits, eftersom att extra KST hölls under 
en onsdag så blev det halvt möte. Hantverksmötet blev inställt där vi hade en tanke att 
de som inte har fått göra sin sölja skulle få göra det. Veckan efter det, den 21 mars, så 
hade vi ett woodcraftmöte och den 28 mars hade vi ett internationellt möte där vi lekte 
diverse lekar från olika länder. Veckan efter var det påsklov men vi bestämde oss för att 
ha ett möte, vi bjöd in lite fler från kåren och körde lite spel.  

Kommer hända fram till nästa KS: Nästa möte vi har den 11 april så kommer vi att hålla 
till i Bredäng var tanken, tanken med mötet är att vi i KIG ska elda och även laga mat 
över öppen eld. Dock så kommer varken Vanesa eller Konstantin kunna vara med på 
detta möte. Den 18 april så kommer vi att träffa ett annat scoutlag från scoutkåren på 
Södermalm, Svartfötterna, som Vanesa även är ledare för, tanken med detta är att vi ska 
hålla i halva mötet och de ska hålla i halva mötet.  

b) KUL: Rapport från kårutbildaren 2018-04-04 

Sedan förra KS har inte mindre än åtta av kårens medlemmar påbörjat Leda avdelning! En 
ledare har gått Trygga Möten. Påminnelsemail har gått ut till de som inte gått Trygga Möten. 

Nu är det 11 av kårens ledare som inte har gått Trygga möten. Hjälp varandra genom att gå 
kursen samtidigt och peppa varandra. Påminn era ledarkollegor och genomför kursen på 
datorn, mobilen eller surfplattan. Kursen finns på scouterna.luvit.se 
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Kommande kursomgångar: 

Leda scouting 

En första kurs för alla scoutledare, eller en uppdatering för dig som inte gått kurs på länge. 
Kåren står för hela avgiften. 

Leda scouting Danderyd 
17 maj kl. 18-21 / 19 maj kl. 9-17 / Sista anmälningsdag 14 maj 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/danderyd-i-maj/ 

Leda scouting Trollbäcken 

26 maj kl. 10-17 / 27 maj kl. 10-16 / Sista anmälningsdag 11 maj 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-trollbacken/ 

 

Leda kår 

Kåren vänder sig till dig som har en ledande roll i en scoutkår, t.ex. om du är styrelsemedlem. 
Kursen behandlar bl.a. verktyg för att hantera vuxna i din scoutkår, verktyg för strategi och 
målstyrning och förståelse för kårens kultur och värderingar. 

Leda kår Vår  
28-29 apr / Sista anmälningsdag 13 april 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/var-i-stockholm/ 

Information om kurser både i Stockholm och i andra delar av landet finns i Scouternas 
folkhögskolas kurskatalog: http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#  samt på 
http://rus.scout.se 

 

Sprid den här informationen till era ledarteam så att de får chansen till utbildning och 
utveckling inom sitt scoutledarskap. 

Hör av er till kul@gvb.nu om ni har frågor eller om ni eller någon av avdelningens ledare vill 
gå eller har gått en kurs. Mvh,Åsa 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Toadörren längst bort funkar inte. Robin tar ärendet. Fläktrummet ska 
tömmas - Peter/Robin ansvarar. 

ii. Rehnsgatan: Operation Rehnsgatan kommer att genomföras i maj. Fortsatt 
uppmaning till avdelningarna att rensa gammal mat.  

iii. Material: Det var arbetshelg i helgen och lite kastruller från Petters flyttades till 
containrarna. Robin har köpt sisal så att det finns för sommaren. Gällande 
surrningsstänger så finns ingen ny information. 
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d) Pettersberg: Det har varit arbetshelg på Petters. Under helgen fixades det massor. 
Handtagen i logement och ledarrum är fixade. Telefonen är bortkopplad. Den är inkopplad 
men det finns ingen signal. Slanor är flyttade till slanförrådet. Brandvarnaren i matsalen är 
fixad och alla andra brandvarnare har gåtts igenom. Ett antal kastruller har flyttats till 
containerförrådet. Frysen från boden är flyttad till aprummet. På arbetshelgen dök en 
gammal, inaktiv ledare upp – jättekul! 

Boden är numera låst och behöver man komma in i den får man ringa till stugfogden för att 
erhålla en kod till kodlåset. Det har tidigare lämnats material i boden, både från interna och 
externa gäster, och det har även försvunnit en del redskap. På detta sätt hoppas 
stugfogdarna att boden blir fredad. Utrymmet bredvid vedboden (med snöskyfflarna) är 
också låst med kodlås. 

 Uthyrningarna har de senaste veckorna varit få men framöver kommer många uthyrningar. I 
april genomförs O-ringen, en orienteringstävling, i närområdet och Petters är uthyrt till några 
orienteringsklubbar.  

e) Ekonomi:  

Subvention av lägeravgift: Inför förra KS inkom två ansökningar om subventioner för 
lägeravgift. KS uppdrog åt AU att ta ett beslut om dessa. AU beslutade att subventionera 
lägeravgiften för de två inkomna ansökningarna.  

Det har genomförts en indexhöjning på hyran som vi inte budgeterad för vilket innebär att vi 
ligger back på den posten. Vi har även fått lägre hyresbidrag än vi räknat med. Kom ihåg att 
rapportera all närvaro i närvarosystemet, hela tiden! Man måste ha 10 möten per scout för 
att få hyresbidrag. 

14. Övriga ärenden 

a) Peter – Gällande placering av kårens pengar i aktieindexfond – bilaga 2:  
Se bilaga 2 för detaljerad information. Förslaget till beslut lyder: ”Kåren placerar delar av sin 
överskottslikviditet i Avanzas aktieindexfond och att vi gör det med att sätta in 25 000kr per 
kvartal, upp till 175 000kr. Vid en situation då den totala placeringen har förlorat mer än 10% 
sedan start ska placeringen avbrytas för att sedan tas upp på nästkommande KS. Likaså om 
placeringen har ökat med mer än 15%.”   

Kåren beslutade att bifalla förslaget. 

b) AU – Trygga Möten: Ett förslag har inkommit från KUL gällande Trygga Möten.  

”Jag tycker att det är viktigt att vi arbetar för att bedriva en trygg och säker verksamhet och 
för att göra det behöver vi skapa medvetenhet om hur vi kan göra det och vad som kan stå i 
vägen, och för det är trygga möten en viktig kurs att gå. Som det är nu är det svårt att få 
kårens ledare att genomföra kursen och det är något styrelsen behöver ta tag i (det är ju inte 
bara något som är bra att göra utan även något vi är ålagda att göra). Ett sätt att betona hur 
viktig kursen är att bara låta ledare (och andra vuxna) som gått kursen följa med på läger. Jag 
kan stötta lägercheferna med information men det är nog bra om AU är kontrollfunktion.  

Sen tror jag också att det vore bra om vi med kårens ledare någorlunda regelbundet kunde 
föra diskussioner om hur vi genomför trygg verksamhet.” 
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Diskussion förs om förslaget. I grund och botten är det ett krav från Scouterna om att alla 
aktiva ledare ska ha genomgått kursen Trygga Möten vilket kåren måste rätta sig efter.  

KS förutsätter och kräver att lägeransvariga är tydliga med att alla ledare (ledare, 
assistenter, föräldrar med flera) som ska delta på lägret har genomgått kursen Trygga 
Möten. Att genomföra kursen Trygga Möten ligger på individens ansvar.  

15. Infobladet 

Scouternas Dag. Valborg. Trygga Möten. Info hälsar på hos SKM. Sommaravslutning. 
Samkväm i stan efter sommaravslutning. OP Rehnsgatan – inbjudan från Alban kommer idag. 
KO ordet.  

16. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________ ____________________________ 
Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 
Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Serhat Aktay 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Upptäckar- samt äventyrarläger 2017 –  
  ekonomisk redovisning 
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Bilaga 2 – Förslag för placering av överlikviditet 
 

 

 


