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GVB 2016/2017 – en kort sammanfattning 
 

Under verksamhetsåret 2016/2017 har scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng bedrivit verksamhet för barn 

och ungdomar i Bredäng och Vasastan. 

Under det gångna året har det bedrivits verksamhet både i Vasastan på Rehnsgatan och i Bredäng på 

Bredängsvägen. Det har varit full fart ute på avdelningarna, på Rehnsgatan har vi haft spårare 

(Waingunga), upptäckare (Gnagarna), äventyrare (Skogsmännen) och utmanare (Kvart i Gustaf). Ute i 

Bredäng har vi haft spårare (Stingarna), upptäckare (Snabbfötterna) och äventyrare (Rovfåglarna). 

Verksamheten har i huvudsak skett på de olika avdelningarna men även på övernattningar och läger. 

Verksamhetsåret inleddes med scoutläger för kårens avdelningar. Stingarna var ute på Pettersberg och 

Waingunga på Vässarö. Upptäckarna och Äventyrarna var på Brittmäss och utmanarlaget Kvart i Gustaf 

var ute i Stockholms skärgård och paddlade. (Läs mer om avdelningarnas verksamhet i deras respektive 

lägerberättelser) 

I augusti hölls kårstämman i Gustaf Vasa församlingssal. Där valdes Serhat Aktay om till kårordförande 

och Filip Landenius valdes om till vice kårordförande. I övrigt fortsatte ordinarie stämman. Då det inte 

fanns något ordinarie ledarteam till Waingunga åtog sig en grupp ledare att turas om och att ta hjälp av 

föräldrar på avdelningen för verksamheten. 

Under augusti rekryterades nya medlemmar i två skolor i Bredäng medan övriga avdelningar inte såg 

något behov av rekrytering under hösten. 

Under hösten tävlade utmanarlaget Kvart i Gustaf och äventyraravdelningarnas rådspatruller i 

Scouternas med stora framgångar, bland annat tog Rovfåglarnas Berguven andra platsen i silverugglan. 

Kåren deltog även i Scouternas höstdag där vi tog hem segern i distriktsmästerskapet i livlina.  

I november skickade scoutkåren sju delegater till distriktsstämman på Vässarö och även tre delegater till 

Scouternas Stämma, Demokratijamboree, i Västerås.  

Då det sker omfattande renoveringar av Gustaf Vasa kyrka hade vi ingen möjlighet att hjälpa till vid 

adventsfika eller hålla avslutningen i Lillkyrkan. Kyrkan var inte heller öppen under jul och således var det 

inga av kårens ledare eller utmanare som deltog vid julottan. Julavslutningen anordnades dock i Gustaf 

Vasa kyrkas församlingssal, även ceremonin hölls där.  

Vårterminen satte igång i januari och löpte på som vanligt. Under våren deltog stora delar av scoutkåren 

på Scouternas Dag med stora framgångar. Gnagarna tog hem första platsen i avdelningstävlan på 

Björnklon och Skogsmännen tog en hedrande 10 plats i Älghornet.  

Under våren hjälpte även Kvart i Gustaf till vid Stockholm Marathon tillsammans med ledare från andra 

avdelningar och även en del Skogsmän och Rovfåglar. 

Sommaravslutningen hölls i år på Varpaängarna i Bredäng. Efter lättare middag i lokalen på 

Bredängsvägen leddes scouterna ned till ängarna i blandade patruller med en tipspromenad på vägen. 

Kvällen avslutades med en ceremoniell utdelning av priser och märken. 



 

Verksamhetsberättelse GVB 2016/2017  4 

En gång i månaden har kårstyrelsen sammanträtt under verksamhetsmöte med start i augusti efter 

kårstämman. Under året har närvaron varit dock varit mindre bra och ett ordinarie möte blev inställt på 

grund av dålig närvaro. 

 

Representation och kårens arbetsutskott 
Kåren har under verksamhetsåret representerats av ordförande och vice ordförande eller annan ledare 

på de ordförandeträffar som anordnats av Stockholms Scoutdistrikt.  

Styrelsens arbetsutskott (AU) har under verksamhetsåret bestått av kårordförande, vice kårordförande 

samt sekreterare som har arbetat med att planera större kåraktiviteter och leda scoutkårens styrelse. 

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng kan bedriva scouting tack vare det ideella arbete som ledare, 

assistenter och funktionärer utför. Utan dessa hade det varit omöjligt att bedriva någon typ av 

verksamhet och därför vill Kårstyrelsen rikta ett varmt tack till alla dessa. 

Scoutkåren vill också rikta ett varmt tack till myndigheter, institutioner, församlingar, företagare och 

företag, enskilda och föräldrar som underlättat arbetet med ekonomiskt stöd och personliga insatser.  

Serhat Aktay, Kårordförande 
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Uppsatta fokuspunkter i verksamhetsplanen 2016/2017 

 
Satsa på ledartillväxten och på att behålla de ledare vi har i kåren 

Under året har det varit tufft, speciellt på spåraravdelningarna. Då Waingunga varit utan ledarteam har 

flera ledare gjort ett fantastiskt jobb att fylla på när det behövs. Fortsatta satsningar på ledartillväxten är 

av högsta vikt för att vi ska behålla kvalitén på verksamheten.  

Aktivt arbeta för att kunna starta två spåraravdelningar i Vasastan  

Denna punkt är ständigt återkommande och är viktig för att fånga upp alla scoutintresserade barn i 

Vasastan. Svårigheterna ligger i att hitta ledare som är intresserade av att bedriva verksamheten och 

fokus har under året legat mer på att hitta ett ledarteam och hjälpa avdelningen. 

Erbjuda stödpersoner till avdelningarna  

Generellt sett har stödpersoner inte varit nödvändiga så mycket som extra förstärkning har behövts 

under vissa möten på vissa avdelningar. Styrelsen har försökt arbeta aktivt med att hjälpa avdelningar 

när de behöver hjälp. 

Kommunicera dokumentation om t.ex. arbetsbeskrivning  

Dokumentation om arbetsbeskrivningar för olika poster i kåren är färdigställd och kommuniceras ut till 

kårens ledare i form av tillgänglighet i båda av kårens lokaler. 

Trygga Möten  

Under verksamhetsåret har kårens arbetsutskott, via kårutbildaren, arbetat mycket med att påminna 

ledare och utmanare om att gå kursen Trygga Möten. Många har nu genomfört kursen och vi fortsätter 

arbeta för att alla uppdaterar den vart tredje år.  

Ledar- och utmanaraktiviteter  

Under året har flera aktiviteter med middag och lek genomförts, en del spontana och andra planerade.  

Arbeta med kartan  

Under årets styrelsemöten har punkter från Kartan tagits upp. Vi är en ideell förening med stora 

ambitioner och ibland vill vi mer än vad vi orkar genomföra. Mycket av det vi tidigare har satt upp som 

framtida utvecklingsuppgifter känns fortfarande aktuella.  
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Kartan 
I kartan för verksamhetsår 2016/2017 delades punkterna upp i stående punkter som är sådant vi vill ska 

speglas vår verksamhet och i aktiva punkter som skall genomföras under de kommande åren.  

Stående punkter  

De stående punkterna har till viss del genomförts. Skolrekrytering genomfördes, på Pettersberg har en 

hel del genomförts bland annat arbete med att färdigställa lägerförrådet och flera av kårens medlemmar 

har under året utbildats. Det vi har kvar att ta tag i bland de stående punkterna är att skapa ett digitalt 

arkiv på gvb.nu. Vi har ännu inte uppnått målet om att på alla avdelningar ha både kvinnor och män som 

ledare. Detta arbetar vi vidare med.  

Aktiva punkter  

På Rehnsgatan har ännu inte någon plan tagits fram för hur lokalen bättre kan disponeras och det 

återstår ännu att täcka akustikplattorna i taket med flamsäkert tyg. Utredningsarbetet kring hur 

lerbildning ska förhindras samt vad som krävs för att ladan ska kunna användas som mer än förråd pågår 

i samtal mellan nuvarande och tidigare gårdsfogde. Initiativ har tagits till att gemensamt definiera de 

olika grenarnas program och det kommer att fortsätta under kommande verksamhetsår. 

Serhat Aktay, Kårordförande 
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Befattningar valda av kårstämman 2016  
 

Kårstyrelsen  

Kårordförande  ..................................................  Serhat Aktay  

Vice kårordförande  ...........................................  Filip Landenius  

Kårsekreterare  ..................................................  Agnieszka Wrzalik  

Kassör  ..............................................................  Peter Gustafsson  

Avdelningsrepresentant för Stingarna  ................  Peter Gustafsson  

Avdelningsrepresentant för Gnagarna  ................  Petra Ljunggren  

Avdelningsrepresentant för Snabbfötterna  .........  Robin Engström  

Avdelningsrepresentant för Skogsmännen  ..........  Valdemar Mansfeld 

Avdelningsrepresentant för Rovfåglarna  .............  Simon Ström 

Avdelningsrepresentant för Gustaf Senior  ..........  Konstantin von Josefsson 

Utmanarrepresentant  .......................................  Sofia Lindberg 

Revisorer  
Revisor  .............................................................  Claes Modess  

Revisor  .............................................................  Karl-Erik Berndtsson 

Revisorssuppleant  .............................................  Mikael Johansson  

Valberedning 
Sammankallande ...............................................  Simon Ström  

Ledamot  ...........................................................  Viktor Insulander 
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Grenarnas verksamhet  

 

Spårarscout – årskurs 2 – 3  

Scoutkåren har under året haft två verksamma avdelningar, Stingarna i Bredäng och Waingunga i 

Vasastan. Båda avdelningarna har under året haft fartfyllda kvälls-, helg- samt sommaraktiviteter.  

Waingunga 
Waingunga har bedrivit spårarscoutverksamhet under verksamhetsåret, primärt på tisdagsmöten i 

scoutlokalen på Rehnsgatan men även under helger.  

Programmet har varit utformat efter scouternas ålder och förmåga med mål att stödja deras 

intellektuella, andliga, känslomässiga, sociala och fysiska utveckling. Detta genom lekar och tävlingarna, 

sånger och sagor, pyssel och hantverk samt in- och utlärning, allt paketerat med klassiskt GVB-omslag.  

Inför verksamhetsårets start fanns inget ledarteam för Waingunga. Styrelsen bestämde att avdelningen 

ändå skulle starta upp, under ledning av Peter. Planen var att hålla tre avdelningsmöten med ledare från 

kåren och därefter hålla ett föräldramöte. På föräldramötet skulle ett team av föräldrar rekryteras som 

med stöd av ledare från kåren. Planen höll så till vida att tre möten och ett välbesökt föräldramöte hölls. 

Resultatet av föräldramötet blev dock endast att upp till 15 olika föräldrar spridde ut sig på 

höstterminens möten. Konsekvensen i slutändan blev att Peter och Rickard höll i så gott som samtliga 

möten under hösten, med nästan nya föräldrar varje gång. Antal scouter var högt, ibland upp till 35 

stycken på mötena. Ett osynkat ledarteam och en stor mängd scouter ledde till att ljudnivån ibland var 

alldeles för hög. Detta ledde i sin tur till att ett antal scouter till vårterminens början inte fortsatt. Vid 

vårterminens start blev ledarteamet mer kontinuerligt med Peter, Rickard, Christian Wallenberg 

(förälder till en av scouterna) samt Alban och Bea från Kvart i Gustaf. Olika föräldrar hjälpte fortfarande 

till vissa möten. 

Avdelningen deltog i Scouternas höstdag (tack till Limpan som skötte det) och julavslutningen men hade 

ingen övernattning på hösten. På vårterminen var det övernattning på Pettersberg tillsammans med 

Stingarna. Från Waingunga deltog 13 scouter. Waingunga var även med på Scouternas dag och 

våravslutningen.  

Stort tack alla scouter och ledare!  

Peter Gustafsson, Waingunga 
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Stingarna 
Stingarna har bedrivit spårarscoutverksamhet under verksamhetsåret, primärt på onsdagsmöten i 

Bredängslokalen men även under helger. Ledarteamet har bestått av Peter och Rickard, med sporadiskt 

stöd av två Rovfåglar, Karin och Rebecka. Under verksamhetsårets början var ledarnärvaron svajig, vilket 

berodde på ledarnas arbetssituation men framför allt för att Peter och Rickard även var ledare på 

Waingunga. Detta gav ingen bra kontinuitet och är delvis en förklaring till att avdelningen aldrig växte till 

sig ordentligt under höstterminen.  

Programmet har varit utformat efter scouternas ålder och förmåga med mål att stödja deras 

intellektuella, andliga, känslomässiga, sociala och fysiska utveckling. Detta genom lekar och tävlingarna, 

sånger och sagor, pyssel och hantverk samt in- och utlärning, allt paketerat med klassiskt GVB-omslag.  

Rekryteringen i början av höstterminen gav ett antal intresserade barn, som var aningen lägre än tidigare 

år. När läget stabiliserat sig efter ett par möten hade vi 12 scouter. Vi deltog på Scouternas höstdag och 

hade en övernattning i lokalen, båda med sju scouter deltagande.  

På våren fortsatte verksamheten och vi hade tillsammans med Waingunga en övernattning på 

Pettersberg med sju Stingare närvarande. Dessa sju var också det nya medlemsantalet för vårterminen. 

Dock började ytterligare en person under våren, genom kompisrekrytering. Med de scouter som var med 

hela tiden är vår bedömning att de fått ett mycket bra scoutår och fem av dessa hade vid terminens slut 

anmält sig till sommarlägret på Vässarö. 

Stort tack alla scouter och ledare!  

Peter Gustafsson, AL Stingarna 
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Upptäckarscout – årskurs 4 – 5  

Det finns två aktiva upptäckarscoutavdelningar i scoutkåren, Gnagarna i Vasastan och Snabbfötterna i 

Bredäng. Under året har avdelningarna haft regelbundna möten, deltagit i tävlingar och haft aktiviteter 

på helger och sommaren.  

Snabbfötterna 
Höstterminen började med att vi tackade av de scouter som skulle gå vidare till äventyrarscoutgrenen på 
Rovfåglarna. Som vanligt så tillverkade vi söljor och Snabbfotsböcker under de första mötena där både 
förstaåringarna för året och andraåringarna var närvarade. 

Vi började den här terminen med livlina som alltid är uppskattat. Sedan fortsatte vi med att lära oss 
chiffer. Sedan fortsatte vi med att öva på orientering både inne och utomhus för att kunna få ett bra 
resultat på Scouternas höstdag. 

Tyvärr så hade de flesta scouter andra aktiviteter under Scouternas höstdag. Vi hade bara en deltagare 
som deltog i alla aktiviteter i alla fall under dagen.  

Efter höstdagen så följde det möten med Woodcraft, chiffer, knopar och Allemansrätten. 

När vi hade lärt oss allt detta så åkte ut med avdelningen till Pettersberg för en egen övernattning. Vi gick 
från Segersäng och sov på torpet och det blev en mycket uppskattad övernattning. Dock så var vi 
antagligen maxantalet vad torpet klarade av med fyra ledare och elva scouter. 

Efter övernattningen fortsatte terminen som vanligt med möten där scouterna fick visa vad de har lärt 
sig. I slutet av terminen hade vi en gemensam övernattning med gnagarna på Frystuna-gård. Tyvärr så var 
det inte lika många deltagande scouter som på förra övernattningen men vi kunde i alla fall köra med två 
små patruller. Det var en lyckad övernattning förutom att det tappades bort en flagga på vägen hem på 
pendeln och den blev inte upphittad. 

Terminen slutade med ett par möten där vi gick igenom och kontrollerade om några scouter skulle ta 
märken på terminsavslutningen. Vi pyntade muffins med jultema på sista mötet inför jullovet. Som 
vanligt så är det ett möte där alla scouter går hem glada dock så stannar ledarna och städar efter. 

Vi deltog på julavslutningen med en skara scouter. 

Vårterminen startade som vanligt med att vi hade ett möte där vi gick igenom vad vi har gjort under 
hösten. Våren fortsatte med möten som var mer inriktade på tävling. Tyvärr så var närvaron för 
andraåringarna relativt låg under våren. Däremot så rekryterade vi Engelska skolan i Sätra. Vi fick in ett 
gäng med nya scouter via denna rekrytering. Dock så var första mötet inte optimalt då vi inte är vana vid 
att rekrytera av scouter som inte bor där vi har scoutlokalen. De hade svårt att hitta och föräldrar följde 
inte med. 

Vi hade en övernattning med Gnagarna där vi övade inför Scouternas dag där vi hade hög närvaro.  

Dock så var närvaron inte superhög på själva Scouternas dag men vi ställde upp med en patrull. 

Vi blev tvungna att ställa in en övernattning under våren på grund av lågt intresse/svårt att svara på 
mail/lappar från föräldrar. 

Men annars så körde vi ett ganska vanligt program under våren med övningar tävlingar och lekar. 

Robin Engström, AL Snabbfötterna 
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Gnagarna 
Verksamhetsåret började med ett scoutläger på Brittmäss tillsammans med kårens Upptäckare samt 

Äventyrare. Där var ca 20 scouter deltagare för Upptäckarna.  

Året fortsatte med möten på måndagar som vanligt, började året med ca 30 scouter och fyra ledare, fick 

tillökning av en till ledare i september så totalt fem ledare under året. 

Vi har haft en del nya scouter och en del som slutat, och har totalt varit runt 25 varje möte. Den största 

andelen av avdelningen har bestått av andraåringar. 

Temamöten såsom sjukvård, 

woodcraft, skridskor, surrning, 

knopar, samarbete, personlig 

utveckling, patrullens syfte, hur man 

är en bra kompis, miljötänk samt 

tävlingar och lekar har varit stora 

delar av terminen. De har fått 

möjlighet att göra sin egen sölja, 

diskutera samhällsproblem, laga 

flaggor, ta kniv- eller yx- och 

sågbevis, lagat mat över öppen eld 

och på stormkök, samt lära sig att 

organisera sig i patrullen bättre. 
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Vi har under hösten haft två övernattningar, ena med invigning och den andra tillsammans med 

Snabbfötterna. Vi har också varit delaktiga på Scouternas höstdag under höstterminen 

På vårterminen har också haft två övernattningar, en själva och en tillsammans med Snabbfötterna och 

deltog även på Scouternas dag där vi kammade hem förstaplatsen i avdelningstävlan! 

Under våren genomförde två ledare tillsammans med 2a-åringarna en 2årshajk runt sjön i Hellasgården 

som gick bra. 15 scouter deltog, så någon ledare till hade varit bra. 

Vi har också haft avslutning med kåren där märken delats ut till flera scouter som klarat de olika delarna 

för att få märkena. 

Petra Ljunggren, AL Gnagarna 
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Äventyrarscout – årskurs 6 – 8  

Detta år har kåren haft två aktiva äventyrarscoutavdelningar. Avdelningen Rovfåglarna i Bredäng har haft 

ett omväxlande år och i lokalen på Rehnsgatan har avdelningen Skogsmännen bedrivit verksamhet med 

många olika aktiviteter.  

Skogsmännen 
Avdelningsledare Valdemar Mansfeld 

Övriga ledare  Lärka Norberg 

  Malte Moberg 

  Harald Tydén 

  Tor Bergqvist 

Verksamhetsåret 16/17 började med ett sommarläger på Brittmäss. Ledarantalet var lågt men lägret flöt 

på bra, scouternas trivdes och hade kul. En fullvärdig scoutverksamhets bedrevs. Under hösten tillkom 

större delen av ledarteamet, vilket bringade glädje eftersom att verksamheten blev lättare att planera 

och bedriva. 

Tidigt på hösten hade vi en avdelningsövernattning på Pettersberg för att dra igång terminen och inviga 

nya scouter. Deltagarantalet var tyvärr klenare än det kunde varit (sex scouter, tre ledare, samt två i 

köket), men övernattningen gick som planerat. Vi började helgen med att åka ut till stugan via Segersäng 

och sova en natt i vindskydd. Lördag morgon började med en vandring till stugan och sedan en lunch 

som lagades utomhus. Eftermiddagen fylldes med diverse hantverk och materielvård inför det 

kommande scoutåret. Kvällens höjdpunkt var självklart invigning i Skogsmännen. Scouterna uppskattade 

detta och inne i stugan väntade sedan kvällsfika. Söndagen spenderades på städning och hemfärd. Få, 

men lyckliga scouter. 

Ett par veckor senare, i september, ställde Skogsmännen upp i Silverugglan på Scouternas natt. 

Placeringen är inget att skryta med, men den goda moralen och det glada humöret är självklart det! 

I december var det dags för GAM med våra grannkårer Adolf Fredrik och Wallinum Väpnarna. På vägen 

ut strulade bussen och scouterna fick därför åka via Segersäng och vandra. Kvällen i stugan blev kort, 

men en namnlek hann vi med. Lördagen förgylldes med julpyssel, terränglekar, matlagning, tävlingar, tjo 

och tjim och inget annat. Vädret var helt perfekt, snö och värme, precis som en perfekt julövernattning. 

Under kvällen kröp de gamla traditionerna fram. Dansträning, julbord, julklappsutdelning, och självklart 

dans kring granen med Pliiiggis och Lillen! Söndagen är som alla andra, lite tävling, en del städning, och 

mycket skratt. 

Halva vinterlovet spenderades ute på Gilwell, E-kursen är trots allt ett vinnande koncept. Kunskap 

utbyttes med andra kårer, och temat var det fetaste någonsin. B Piddy, världens bästa rappare behövde 

hjälp med att få till det med sin blivande fru Olave. Scouterna uppskattade kursen och är peppade inför 

den kommande kursen. 

Vårtermin drog igång samtidigt som skolan och vi började med att peppa scouterna inför den kommande 

avdelningsövernattningen som ägde rum på Sjövik i mitten av februari. Denna övernattning hängavs åt 

materielvård för att se till så att all materiel var i brukbart skick inför det kommande året. Antalet scouter 

var fler än under övernattningen i början av höstterminen, vilket ledde till en roligare övernattning.  
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Nästkommande höjdpunkt var S:t Georgs-övernattningen i april med flera av våra grannkårer. 

Övernattningen ägde rum i Frystuna By, och var späckad med träning och tävling inför Scouternas dag. 

Söndagen förgylldes med en ceremoni i S:t Georgs ära, vilket scouterna uppskattade. Scouternas dag gick 

för oss i år inte speciellt bra, placeringsmässigt. Men humörsmässigt hade vi riktigt kul och mådde bra! 

Nästkommande hajk var under Kristihimmelsfärd. Vi åkte ut till Pettersberg tillsammans med 

Rovfåglarna och Sleipner från Roslags-Näsby. Hajkens första dag togs bort på grund av låg närvaro, men 

vi drog igång tidigt fredag morgon. Vi tog pendeln till Ösmo och vandrade sedan till första nattplatsen 

patrullvis. Under lördagen ledde vandringen mot Pettersberg, där natten sedan spenderades i de fasta 

vindskydden.  

Mötena under året har varit som tidigare år. Avdelningsmöten en gång i veckan, med ett par 

patrullmöten per termin. Fokus har legat på att se till så att Scouterna har kunskapen och gemenskapen 

att klara av lägret utan några större motgångar. 

Valdemar Mansfeld, AL Skogsmännen 

 

Rovfåglarna 
Avdelningen Rovfåglarna har under sett rätt olika ut under höstterminen och vårterminen. Under 

höstterminen la vi ner avdelningen och arbetade enbart med rådspatrullen Berguven då vi inte hade 

antalet scouter för att kunna köra två avdelningar. När vårterminen startade återupptog vi 

avdelningsverksamheten med två patruller, Duvhöken och Havsörnen. Bägge terminerna hade 

rådspatrullmöten respektive avdelningsmöten varje tisdagskväll från klockan 19:00 till 21:00 i 

Bredängslokalen. Upplägget med att köra enbart rådspatrullen under höstterminen var tänkt att ge 

scouterna djupare kunskaper och förståelse för scouting och ledarskap. Det blev inte riktigt som vi ledare 

hade tänkt oss och scouterna saknade att ha sina egna patruller. Relationen ledare och scout växte under 

höstterminen, då vi var med i samma patrull, till att bli en mer familjär sådan och inte lika auktoritär. 

Detta underlättade senare på vårterminen när det blev ett tätare samarbete mellan AL och PL:arna 

under avdelningsmötena. 

 

Vi valde att återgå till att köra avdelningen med två patruller under 

vårterminen då vi hade fått upp närvaron en aning och för att scouterna 

hade önskat det under hela höstterminen, men framför allt för att kunna 

behålla traditionerna och patrullandan vid liv inför nästa verksamhetsår. 

Många av Rovfåglarna kommer att gå upp till utmanarlaget vilket gör att de 

som är förstaåringar måste läras upp och få ta del av patrullens traditioner 

innan de äldre lämnar patrullen. 

 

Berguven hade tre scouter med på E-kursen. Under höstterminen har rådspatrullen haft Einar Nygård 

samt undertecknad som ledare och under vårterminen endast undertecknad som ledare för Rovfåglarna.  
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Efter E-kursen växte avdelningen med scouter från några av E-kursens kårer (Mälarhöjden, Örnsberg och 

RNS) samt från Skogsmännen som alla ville ha ännu mer scouting och samtidigt kunna träffa varandra. Vi 

tog även till externrekrytering i Internationella Engelska Skolan i Sätra med hjälp av Scouternas 

konsulenter och fick därigenom två nya scouter.  

 

Under höstterminen var Berguven på Pokémonjakt under en 

stadshajk i början av terminen i hela Stockholms innerstad för 

att några helger senare delta på Scouterna Natt där 

rådspatrullen kom på en andra plats. Vi deltog även på 

Scouternas Höstdag där en av våra medlemmar blev 

distriktsmästare i livlina. Rådspatrullen deltog på 

julövernattningen GAM tillsammans med Skogsmännen, 

Stigfinnarna (AF) och Spanarna (WV) på Pettersberg. Utöver 

att ha rådspatrullmöten har flera av Berguvarna varit ledare 

på Stingarna och Snabbfötterna under året. För att inte tappa 

känslan av hur en avdelning fungerar har Berguven under 

hösten varit med på flera av Skogsmännens möten samt ett av 

Spanarnas möte också, vilket har varit väldigt intressant. 

 

Vårterminens helgaktiviteter har varit en kortare Hägerstenshajk där vi sov i Örnsbergslokal Rotundan för 

att sedan vandra till Bredäng längs Mälaren. Avdelningen har varit på St. Georg övernattning tillika 

träningsövernattning tillsammans med AF, WV och Ö som ägde rum i Tyresta scoutby. Vi var med och 

anordnade sportlovsdisco i Bredängslokalen och hjälpte till vid Valborgsfirandet i Bredäng. På Scouternas 

Dag kom den sammanslagna patrullen Havshöken på en fjärdeplats. Avdelningen lyckades äntligen få till 

en Kristihimmelfärdshajk som denna gång gick från Ösmo till Pettersberg och genomfördes tillsammans 

med Skogsmännen och Sleipner från RNS. Många av avdelningens andra- och tredjeåringar hjälpte våra 

utmanare på Stockholm Maraton med att placera ut och riva avspärrningarna för loppet.  

Det har inte varit några patrullövernattningar under året, men en del patrullmöten.  

Berguven har varit ledare på en Stingarövernattning samt så har sistaåringarna fått vara med på en 

grottexpedition samt gå Vandrarnas hajk. Under sommarlovet har några av avdelningens äldre scouter 

varit ute på Pettersberg för att vårda stugan och ägorna, något som visade sig vara väldigt lyckat, det 

kom fem scouter och flera ledare dök upp också. Några av Rovfåglarna firade även midsommar på 

Vässarö. 

Under hela verksamhetsåret har en del av Rovfåglarna varit med rätt mycket i media, både under 

inspelningen av videon till Årets Eldsjälsgala, Scouternas insamlingskampanj ”Lägerelden” och på 

inspelning av ett TV program där scouter skulle tävla mot en maskin. 

Avdelningen kommer skicka åtta av 13 scouter på sommarlägret (då ska man komma ihåg att många på 

avdelningen är med i andra kårer och åker på andra läger, så det är en relativt hög siffra).  
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Det har varit en väldigt positiv och energirik stämning på avdelningen Rovfåglarna under året, med 

många skratt och flera nyvunna kunskaper för att inte prata om nya vänner. Att vara ledare för ett 

sådant fantastiskt gäng av scouter gör att Rovfågelsångens refräng, ”ett toppen gäng utav scouter”, 

stämmer in väldigt bra. 

 

 
Rovfåglar och några ledare vid släktningsarbetet, Valborg 2017 

För mer bilder och info om vad vi har gjort under året ta en titt på vår instagram 
@berguven_gvb 

Med Scouthälsning 

Simon Ström, AL Rovfåglarna 
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Utmanarscout – årskurs 9 – gymnasiets år 3  

Scoutkåren har under höst- samt vårterminen av verksamhetsåret haft en aktiv scoutavdelning med 

utmanarscouter, Kvart i Gustaf. Avdelningen har bestått av första, andra och tredjeårs utmanarscouter.  

Kvart i Gustaf 
Kvart i Gustaf inledde verksamhetsåret med att ordna en kajakhajk runt om Värmdö innan midsommar. 

Hajken var mycket uppskattad, i början råkade laget ut för dåligt väder men det blev bättre varefter 

hajken pågick. 

 

Under höstterminen kom laget på andra plats på tävlingen Hajkbenet på Scouternas natt. 

 

Under verksamhetsåret körde laget 

mötena så att olika medlemmar i laget tog 

ansvar för att ordna olika temamöten för 

varandra och för sina lagkamrater. Under 

hösten hanns det också med en cykelhajk 

i Vaxholm och i december hölls den 

traditionsenliga Vinerövernattningen på 

Pettersberg.  

Under vårterminen fortsatte laget med 

att ha möten, samtidigt som vi började 

förbereda vår stora sommarresa – tågluff i 

Europa till Rom. 

En stor del av lagets medlemmar tog också ansvar och hjälpte till och drev de andra avdelningarna i 

kåren. 

Konstantin Josefsson, AL Kvart i Gustaf  
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Sommarläger 
 

Spårarscoutläger – Pettersberg 2016  
Stingarna genomförde ett spårarscoutläger på Pettersberg mellan 4-6 juni. Waingunga besökte lägret 

och genomförde en övernattning samtidigt. 

Peter Gustafsson 

 

Spårarscoutläger – Vässarö 2016 
I augusti 2016 genomförde Waingunga ett spårarscoutläger på Vässarö. 

Kjell ”Limpan” Lindberg 
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Sommarlägret Brittmäss 2016 
 

Senast vi var på Brittmäss var 2010 så vi kände att 

det var dags igen. Vi valde just denna lägerplats för 

att det enligt mig symboliserar ett standardläger 

för Upptäckarna och Äventyrarna. Det är en klar 

lägerstruktur såsom dricksvatten, dass, slanor, 

intendenturbod med mera. Detta var 

eftersträvansvärt inför sommarens läger som vi 

ville göra svårare än att ha läger på Vässarö men 

utan att överanstränga våra ledare som många är 

nya ute på läger och så beräknades vi bli rätt få 

ledare, så det skulle komma att bli tufft för ledarna 

utan att behöva såga slanor eller bygga egna dass. 

Det dröjde oerhört länge innan lägerplaneringen tog riktig fart, inbjudan kom ut sent och mycket var lite 

oklart inför sommaren. Detta berodde på flera olika faktorer, där en faktor nog var att jag som lägerchef 

inte styrde ihop ledarna i tid, samt så var det väldigt många osäkra ledare jämfört med i vanliga fall där 

ledarteamen i regel kommer rakt av. Här har lägret mycket att tacka Upptäckarnas grenlägerchef Petra 

Ljunggren som tog tag i upptäckarlägrets planering och fixa bemanning till intendenturen och 

upptäckarköket. 

Lägrets ledarstab den första veckan bestod av väldigt många utmanarscouter som ville hjälpa till samt 

ordinarie ledare på äventyrarscoutavdelningarna. Stort tack till Johanna Ljungwaldh och Konstantin von 

Josefsson som hjälpte till med mathandlingen och intendenturen under första veckan. 

Totalt på lägret så deltog 20 stycken äventyrare (varav fyra från Rovfåglarna, resten från Skogsmännen) 

och 12 upptäckare (varav en från Snabbfötterna, resten från Gnagarna) samt 22 ledare (dock max 14 

samtidigt). Äventyrarna kom ut den 25 juli och upptäckarna kom ut den 30 juli och vi åkte alla hem den 5 

augusti. Ledarna hade förläger från fredagen den 22 juli. 

Vi reste kommunalt nästan hela vägen till lägret. Pendeltåg från Centralen till Gnesta och sedan lokalbuss 

till Sparreholm varifrån vi gick ca 4 km till lägret längs Båvens strand på stigar. På grund av värmen och 

diverse åkommor tog det längre tid än planerat att ta oss fram till ängarna, tror vi landade på cirka två 

timmar. 

Äventyrarna hade ett rätt standardprogram med bygge, följt av hajk och sedan en vecka med diverse 

program. Temat för lägret var Vilda Västern. Hajken gick, både för äventyrarna och upptäckarna, till 

naturreservatet vid Jaktstugan. Andra veckan kom upptäckarna ut till lägret och många ledare på 

äventyrarna åkte hem eller bytte gren till upptäckarna, vilket gjorde att vi blev rätt få ledare på 

äventyrarlägret den andra veckan. Sista dagarna på lägret var vi enbart två äventyrarledare. Detta gjorde 

att våra tre patrulledare fick bära ett lite extra tungt ansvar för att få sina patruller att fungera, vilket de 

lyckades med. Vi hade lite få äldre scouter med på lägret av demografiska skäl vilket gjorde det 

ytterligare tyngre för våra patruller på lägret, men de överkom utmaningen och klarade både bygget och 

lägerlivet. 
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Bygget gick snabbare än vanligt, vilket vi tror beror på att det var närmare till allt, såsom slanor, badet, 

dricksvatten m.m. Detta är något vi får ha i åtanke inför kommande läger. Sen att två spisar brann 

igenom är en annan femma (den ena hann dock byggas om innan lägret var slut) trots eldvakt, då det var 

för lite lera och annat isoleringsmaterial. 

För upptäckarnas del så hanns det med mera byggnationer än vanligt, bland annat gjordes ett 

sovsäckställ. 

Det som kanske sticker ut jämfört med vårt vanliga lägerprogram för äventyrarna var att vi hade två 

paddlingstillfällen där vi tränade på att välta, eller snarare rädda och vända, en kanot som har vält i 

vattnet. Vi hade även en paddlingstävling i lägerfemkampen. 

Planen med lägret var att hitta tillbaka till vår lägerrutin, vilket gick rätt okej för scouternas del och när 

det gäller att hålla ordning på våra saker i ledarbyn med mera och kring programmet. Däremot så 

fallerade vi rätt rejält på våra andra rutiner såsom jour 1 och jour 2 på grund av att vi var få ledare så 

dessa roller inte gick att hålla lika strikt. Vi insåg också att vi behöver lägga till lite fler roller inför 

kommande år, såsom dassansvarig.  

Köksteamet i form av Smulan och Proppen blev en riktig succé både för alla inblandade parter. Scouter 

och ledare gillade köksteamet som även själva fick mersmak och ville gärna ställa upp på flera andra 

aktiviteter också. En fråga som dök upp från köksteamet var ifall vi alltid var på samma lägerängar varje 

år, vilket de själva hade varit som små scouter. En liten tankeställare, även om jag själv uppskattar 

variationen av lägerplats. 

Stort tack till Limpan och Caspar Brantberger som kom och blev våra räddare i nöden vid 

hemtransporten av lägermatriel! 

På det stora hela så var det ett lyckat läger, om än kämpigt läger för oss ledare. Vi återfick lite lägerrutin 

och många nya lägerledare inför kommande läger. 

 Med Scouthälsningar  

Simon Ström – Lägerchef Brittmäss 2016   
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Paddling med Kvart i Gustaf 
Utmanarlaget Kvart i Gustaf genomförde en paddling runt Värmdö 16-22 juni 2016.  

Paddlingen startade vid Brunnsvikens kanotklubb och vi inledde med att ta oss norr om Lidingö. På grund 

av dåligt väder och blåst fick vi slå vårt första nattläger på Norra Lidingö. Tyvärr var inte vädret bättre de 

följande dagarna så vi paddlade till Tynningö där Malte har sitt lantställe. Vi sökte skydd där i två dagar i 

väntan på bättre väder. 

När vädret började klarna började paddlingen på allvar och vi rundade Värmdös norra spets. Därefter 

paddlade vi österut och tog oss sedan söderut mellan Värmdö och Djurö, för att därefter paddla tillbaks 

på Värmdös södra sida. Vi gjorde ett besök på Skatboet, korsade Baggensfjärden, hade sista nattplats vid 

Boobadet och avslutade paddlingen på samma ställe där vi började. 

Paddlingen gick bra och utan några personolyckor eller skador. Vi passade på och paddlade mycket på 

kvällarna, när det var vindstilla och andra båtar redan sökt nattplats.  

Från laget var följande med och paddlade: 

Rebecca, Sofia, Lärka, Harald, Malte, Valdemar, Viktor, Lolle, Tor, Carl, Konstantin. 
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Utbildning 
Året har handlat om att sprida information om utbildningar till så många som möjligt i kåren. I början av 

höstterminen fick alla aktiva ledare information om Utbildningarna på Bryggan (Trygga Möten och Leda 

scouting) och Verksamhetshöjden (Leda avdelning) på Ledarskapsön. Sedan har information om Trygga 

Möten löpande gått ut till de som ännu inte genomfört utbildningen och de som genomförde den för 

mer än tre år sedan. Information om kurser och arrangemang har också delats i kårens Facebookgrupp 

för ledare och utmanare.  

Som kårutbildare har jag rapporterat till KS varje månad och då bland annat informerat om vilka 

utbildningar som är på gång och vilka ledare som bör gå Trygga Möten. 

I början av verksamhetsåret avslutades arbetet med att uppdatera kårens dokument om bidrag till 

kursavgifter. 

Tillsammans med Rebecka Ingram har jag deltagit i en utbildningsträff i Stockholmsregionen. 

Mot slutet av verksamhetsåret har jag gått igenom vilka ledare som har gått utbildningar och lagt in den 

information jag har haft tillgång till i medlemsregistret Scoutnet. 

Åsa Jonsson, Kårutbildningsledare 
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Utbildade 2016/2017 
 

Månad Kurs Deltagare 
Augusti Trygga Möten Åsa Jonsson 

  Rebecka Schliephacke 

 Blå hajken/Leda scouting Valdemar Mansfeld 

  Harald Tydén 

  Malte Moberg 

November Trygga Möten Alban Kjellgren Axlund 

December Leda scouting Lärka Norberg 
  Sofia Lindberg 

  Alban Kjellgren Axlund 

 E-kurs 1 Nathan Jonsson 

  August Wallenberg 

  Alice Lönnerud 

  Renita Sentongo 

  Ellis Tolfvenstam 
  Dina Lagerman 

  Wilma Lurén 

 E-kurs 2 Erik Frykholm 

  Elsa Magnusson 

Januari Trygga Möten Simon Ström 

  Viktor Insulander 

 Leda scouting Viktor Insulander 

 E-kurs 1 Rebecka Insulander 

 E-kurs 3 Karin Lyckman 

Februari Trygga Möten Robin Engström  

  Elisabeth Bergstrand 

  Rickard Brihäll 

  Jan Engwall 

April Värdebaserat Ledarskap Serhat Aktay 
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Lokaler och inventarier 

Pettersberg 
Under året har vi haft uthyrningar som vanligt. 

Med hjälp av Fredrik Jonsson så har vi bytt ut vårt värmesystem på stugan. Vi hade en informell 

arbetsträff då vi fixade ved inför vintern. Under våren byttes hela system ut.  

Vi har haft en arbetsträff då vi rensade ur ladan, flyttade ut slanor från ladan och städade uppe vid 

torpen och vi tog bort den ruttnande trappen till loftet på gårdsfogdetorpet. 

Nu under sommaren anordnade Simon Ström också ett läger där de som deltog  fick mycket gjort, såsom 

en ny spång till Mungos vindskydd, fixade trappan till loggien mm. 

Robin Engström, Gårdsfogde  

 

Bredängsvägen 
Under verksamhetsåret har Stingarna, Snabbfötterna och Rovfåglarna utnyttjat lokalen för sina möten.  

Lokalen har under året varit uthyrd lördagar och söndagar. 

Några större reparationer har inte genomförts under året.  

Filtret i radonfläkten är bytt och ytterdörren har sanerats från klotter. 

Folke Bergstrand, Lokalfogde 

 

Rehnsgatan 
Scoutkåren har inte haft en utsedd lokalfogde under året. Istället har de aktiva ledarna gjort sitt bästa för 

att fylla på med material och hålla reda på lokalen. En del projekt har dock genomförts under året, 

utmanarscouterna har på eget initiativ målat om golven i köket och toaletterna och även väggarna på 

toaletterna, nya bestick har införskaffats och duschrummet har snyggats upp. Dörren till lokalen har visat 

på motstånd i år och vi (mest Konstantin) har kämpat med att få dörren att fungera normalt – både 

låskista och dörrstängare har bytts.  

  



 

Verksamhetsberättelse GVB 2016/2017  26 

Vår hemsida gvb.nu 
gvb.nu har under 2016-2017 levererat webbplatsen "www.gvb.nu" med bland annat 365 stycken 

"Dagens bild", många nyhetsartiklar samt information till scouter, föräldrar och allmänhet. Mängden 

bilder och dokumenterad kårhistoria är omfattande med alla mått mätt. Därtill hanteras scoutkårens 

Facebook-sida och cirka 150 epost-adresser till kårens medlemmar. 

Under verksamhetsåret har det varit en handfull driftavbrott som varat mellan ett par timmar och ett par 

dagar. Orsakerna har varit olika. Tjänsten körs på en virtuell dator på City Cloud från City Networks och 

består av CentOS 6.8 (Linux) och Roxen 5.4 (webbserver). 

Björn Hagqvist, gvb.nu 

 

Konstklubbens fond 
Konstklubbens fond, med syfte att utveckla Pettersberg, uppgår vid årets slut till 7 393,38 kr, årets ränta 

ej medräknad. Pengarna har förvaltats på ett sparkonto hos OK Sparkassa, den sparform som givet låg 

risk bedöms ge bäst avkastning. Av den ursprungliga gåvan på 109 110,51 kr har majoriteten av de 

förbrukade medlen använts för bygget av ett nytt, mycket uppskattat, lägermaterialförråd på 

Pettersberg. Under året har endast tillgodoräknad ränta på 87,88 kr tillförts fonden. 

 

Ekonomi 
Verksamhetsåret 2016/2017 slutar på sista raden med ett positivt resultat på 22 924 kr. Justerat för 

Pettersberg är resultatet 1 957 kr, att jämföra med ett budgeterat resultat på 0 kr.  

Under året har, efter samråd med kårens revisorer, två stora förändringar i bokföringsprinciperna gjorts. 

Dels har ekonomiska händelser kring Pettersberg har tidigare bokförts direkt mot balanskontot Driftfond 

Pettersberg. I år har dessa istället bokförts mot intäkts- och kostnadskonton och i förslaget till 

resultatdisponering finns påfyllnad av Driftfond Pettersberg med.  

Dels har sommarlägren hanterats löpande direkt i bokföringen. Tidigare har lägerchefen hanterat alla 

transaktioner och redovisat ett nettoresultat till kåren.  

Dessa förändringar gör att modellen med Resultatenheter blir ännu mer relevant för att på ett tydligt 

sätt till styrelsen och resten av kåren kunna rapportera. Eventuellt behöver antal resultatenheter utökas. 

Det som förändringarna också kräver är en omarbetad kontoplan. Det är ett arbete som inte har hunnits 

med detta år men som ligger i planeringen att göra för kommande år. 

Peter Gustafsson, Kårkassör 
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Kårstyrelsens undertecknande 
 

__________________________  

Kårordförande / Serhat Aktay  

 

__________________________  

Kassör / Peter Gustafsson  

 

__________________________  

Ledamot / Petra Ljunggren 

 

__________________________  

Ledamot / Valdemar Mansfeld  

 

__________________________  

Ledamot / Konstantin Josefsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________  

Kårsekreterare / Agnieszka Wrzalik  

 

__________________________  

Ledamot / Filip Landenius  

 

__________________________  

Ledamot / Robin Engström  

 

__________________________  

Ledamot / Simon Ström  

 

__________________________  

Ledamot / Sofia Lindberg 
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