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GVB 2017/2018 – en kort sammanfattning 
 

Under verksamhetsåret 2017/2018 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 på̊ Rehnsgatan och i Bredäng på̊ 

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

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

Bredäng har vi haft spårare (Stingarna) och upptäckare (Snabbfötterna). Verksamheten har i huvudsak 

skett på̊ de olika avdelningarna men även på övernattningar och läger.  

Verksamhetsåret inleddes med scoutläger för kårens avdelningar. Stingarna och Waingunga var ute på̊ 

Vässarö̈, Upptäckarna och Äventyrarna var på̊ Kärringboda och utmanarlaget Kvart i Gustaf var ute i 

Europa på tågluff.  

I augusti hölls kårstämman i Gustaf Vasa församlingssal. Där valdes Patrik Anelli till ny kårordförande och 

Serhat Aktay och Oskar Knaust valdes till vice kårordförande. I övrigt genomfördes en ordinarie stämma 

och därefter satte verksamheten igång både på Bredängsvägen och på Rehnsgatan. (Läs mer om 

avdelningarnas verksamhet i deras respektive verksamhetsberättelser.)  

Under augusti/september rekryterades nya medlemmar i skolor i Bredäng och i Vasastan. 

Under hösten tävlade utmanarlaget Kvart i Gustaf och äventyraravdelningens rådspatruller i Scouternas 

Natt med varierande framgångar, bland annat tog Kvart i Gustaf tredje platsen i Hajkbenet. Kåren deltog 

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

I oktober skickade scoutkåren sju delegater och tre suppleanter till distriktsstämman. 

Då det skett omfattande renoveringar av Gustaf Vasa kyrka under ett par år, och det i år äntligen blivit 

klart, hade vi möjlighet att hjälpa till vid nyinvigningen av kyrkan till adventsfikat, vilket uppskattades 

mycket av kyrkan. Kyrkan var även öppen igen under julafton och julottan, där kåren ställe upp. 

Lillkyrkan var dock fortfarande stängd så julavslutningen anordnades i Bredängs kyrka. Terminen 

avslutades även med ett Utmanar- och ledarsamkväm hemma hos kårordföranden med mycket god 

uppslutning.  

Vårterminen satte igång i januari med planeringshelg ute på Pettersberg och löpte på som vanligt. Under 

våren deltog stora delar av scoutkåren på Scouternas Dag med stora framgångar. Gnagarna tog hem 

tredje platsen i avdelningstävlan på Björnklon och Skogsmännen tog en femteplats i Älghornet. Under 

Älghornets 90års jubileum var kåren ansvariga för tävlingsledning med Simon Ström i spetsen. 

Under mars hade vi en extra kårstämma och hade omval av våra ordinarie styrelseledamöter. Under 

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

avdelningar.  

Sommaravslutningen hölls i år på̊ 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.  
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Under årets högtider har kårledningen haft nöjet att dela ut utmärkelser för ledarinsatser under fem och 

tio år. Styrelsen har också haft äran att utnämna minst en ny ledare i kåren. 

Kårstyrelsen har sammanträtt en gång i månaden under hela verksamhetsåret. Detta har varit ett viktigt 

forum för att sprida information mellan kårens ledare och ett forum för att gemensamt fatta beslut. Vid 

några tillfällen har kårens alla ledare bjudits in för att diskutera t.ex. kårens ställningstaganden inför 

Scouternas stämma och hur verksamheten ska utformas inför kommande verksamhetsår. 

 

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, två 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 också̊ rikta ett varmt tack till myndigheter, institutioner, församlingar, företagare och 

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

Patrik Anelli, Kårordförande 
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Uppsatta fokuspunkter i verksamhetsplanen 2017/2018 

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

Under året har det varit tufft, speciellt på spåraravdelningen Waingunga då de varit utan vald 

avdelningsledare, men vi har ändå lyckats få in några mentorer till avdelningen. Vi har även lagt 

Rovfåglarna vilande i ett år för att öka ledarantalet på Skogsmännen i stället. 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 viktig för att fånga upp alla scoutintresserade barn i 

Vasastan. Svårigheterna ligger i att hitta ledare att bedriva verksamheten och fokus har under året legat 

mer på att hitta ett ledarteam. 

Erbjuda stödpersoner till avdelningarna  

I år har, i förstahand, Waingunga varit i behov av stödpersoner. Vi har haft mentorer för avdelningen och 

för vissa ledare på avdelningen. Vi vill rikta ett stort tack till dessa personer! Lite extra förstärkningar har 

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

avdelningar när de behöver hjälp. 

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 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 2017/2018 delades punkterna upp i stående punkter som är sådant vi vill ska 

spegla 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 under bland annat två arbetsträffar och flera av kårens medlemmar har under året 

utbildats. Det har genomförts ledar- och utmanaraktiviteter i samband med årets båda kåravslutningar. 

Vi har även uppnått målet om att på alla avdelningar ha både kvinnor och män som ledare. Det vi har 

kvar att ta tag i bland de stående punkterna är att skapa ett digitalt arkiv på gvb.nu samt att få igång en 

aktiv föräldraorganisation. 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 pågar 

i samtal mellan nuvarande och tidigare gårdsfogde. Offert och ansökan till St. Görans kommittén har 

gjorts under året för att rusta upp Gårdsfogdetorpet. Initiativ har tagits till att gemensamt definiera de 

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

Patrik Anelli, Kårordförande 
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Befattningar valda av kårstämman 2017  
 

Kårstyrelsen  

Kårordförande  ......................................................  Patrik ”Moberg” Anelli  

Vice kårordförande  ...............................................  Serhat Aktay  

Vice kårordförande  ...............................................  Oskar Knaust 

Ledamot  ................................................................  Agnieszka Wrzalik  

Ledamot  ................................................................  Peter Gustafsson  

Ledamot  ................................................................  Robin Engström 

Ledamot  ................................................................  Simon Ström 

Ledamot  ................................................................  Valdemar Mansfeld 

Ledamot  ................................................................  Alban Kjellgren Axlund 

Ledamot  ................................................................  Vanesa Gracia Sanchez 

Revisorer  

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

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

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

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

Ledamot  ................................................................  Viktor Insulander 

Ledamot  ................................................................  Sofia Lindberg 

 

Befattningar valda av extra kårstämma 2018  
 

Kårstyrelsen, övriga ledamöter  
Ledamot  ................................................................  Beatrice Hoffman 

Ledamot  ................................................................  Alban Kjellgren Axlund   

Ledamot  ................................................................  Peter Gustafsson  

Ledamot  ................................................................  Agnieszka Wrzalik  

Ledamot  ................................................................  Elsa Jackson-Ward  

Ledamot  ................................................................  Robin Engström  

Ledamot  ................................................................  Valdemar Mansfeld 

Ledamot  ................................................................  Simon Ström 

Ledamot  ................................................................  Rebecka 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 
Läger 2017 

Tillsammans med vår systeravdelning Stingarna tillbringade Waingunga lägerperioden 2017 på Vässarö. 

Med aktiviteter såsom segling, tävlingar, lekar, markanköp, solande och badande, trapperspår och 

lägerbål blev lägret en riktigt lyckad upplevelse. 

Scouterna fick bland annat slå upp sina egna tält, sy på märken och packa väskor själva, vilket är viktigt 

att man får rutin på inför framtida avdelningar och scoutliv. 

Ordinarie verksamhet 

Waingunga har haft sina ordinarie möten under tisdagar mellan skolloven, kl. 18:00-19:30. Vi har haft 

stort fokus på att skapa en gemenskap och känsla av att varje scout är viktig och kan utvecklas. Det har 

visat sig genom romantiserade möten, tävlingar, lekar, övernattningar, hantverk och utlärning i både 

traditionell och modern tappning. 

Avdelningen har även medverkat under Scouternas höstdag och Scouternas dag, haft två övernattningar 

och varit med på två scoutavslutningar. Det märktes särskilt under Scouternas dag att scouterna har lärt 

sig mycket och utvecklats. 

I en utvärdering framkom att de romantiserade mötena var mycket uppskattade. Att scouterna fick 

möjlighet att utvecklas var även det en stor bidragande orsak till varför de fann scoutingen värdefull. 

Under höstterminens början anslöt många scouter men då ledarteamet fortfarande var lite skakigt fanns 

vissa brister. Peter har hjälpt till under hela verksamhetsåret med ekonomi och föräldrakontakt. Framåt 

vårterminen var antalet scouter färre än önskat, men har ökat sedan dess. De scouter som finns skrivna 

på avdelningen har god procentuell närvaro och upplever generellt att scoutingen är något mycket roligt. 

Avdelningen hade under höstterminen stöd från Rebecca och Bengt utöver de ordinarie 

ledarna/assistenterna Bea, Rickard, Christian, Tor och Josef. Vid vårterminens start anslöt Alban som 

assistent, medan Bengt och Rebecca inte längre behövdes som stödpersoner. I mitten av vårterminen 

avgick Rickard, något som gjorde att fem ganska nya assistenter var kvar, vilket satte högre krav på 

förberedelser och varje persons insatser. Trots detta har avdelningen verkligen lyft under senare delen 

av terminen och inför sommarlägret är många anmälda i förhållande till avdelningens totala storlek. 

Samtliga aktiva ledare eller assistenter har gått kursen Trygga Möten antingen innan eller under 

verksamhetsåret. En har påbörjat utbildningen Leda avdelning, som avslutas i sommar. Flera har inför 

nästa termin anmält intresse för kursen Leda scouting. 
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Ledare/stödpersoner under hela eller delar av perioden: 

Beatrice Hoffmann, Josef Szczepanowski, Rickard Brihäll, Bengt Liljeros, Rebecca Ingram, Tor Bergqvist, 

Alban Kjellgren Axlund, Peter Gustafsson 

Stort tack för detta år, vi fram emot nästa verksamhetsår  

Waingungas ledarteam 

 

Stingarna 
Stingarna har bedrivit spårarscoutverksamhet under verksamhetsåret, primärt möten på torsdagar i 

Bredängslokalen men även under helger. Ledarteamet har bestått av Peter, Rickard, Rebecka, Karin och 

Florian.  

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 och när läget stabiliserat sig efter 

ett par möten hade vi 17 scouter. Vi deltog på Scouternas höstdag och hade en övernattning tillsammans 

med Waingunga vid Ålståket på Värmdö.  

I övergången från hösttermin till vårtermin tappade vi en del scouter och landade på 12 stycken. Detta 

höll sig dock i sig väldigt fint under hela våren, som bland annat innehöll en övernattning på Pettersberg 

tillsammans med Waingunga. Vid slutet av terminen hade 10 stycken scouter anmält sig till lägret 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 inte som vanligt i år, vi lämnade inte upp några scouter för att bli Rovfåglar. De få 
som skulle ha gått upp fick stanna kvar som Snabbfötter ett tredje år. Men vi tog upp ett gäng med nya 
Snabbfötter från Stingarna. De före detta Stingarna fick göra söljor och de som startade sitt andra år som 
Snabbfötter fick göra Snabbfotsböcker. Tredjeåringarna fick göra fyrslagna valknopar till söljor i orange 
garn. 

Efter det första mötet började vi träna inför Scouternas höstdag, med livlina och orientering. Tyvärr 
deltog jag inte på Scouternas höstdag, men den nya platsen för dagen uppskattades. 

Efter höstdagen så följde möten med scouthistoria, sjukvård och ett möte inför övernattningen. 

Vi hade övernattning själva på torpet och det blev en lyckad övernattning, dock så var det ganska få 
scouter. Jag tyckte dock att det var bra övning för de yngre ledarna. 

Efter ett par möten så var det dags för övernattning igen, denna gång med Gnagarna. Vi var på Översjön, 
(där jag aldrig har varit förut och haft övernattning) en mycket bra stuga. Vi hade med oss ett gäng 
scouter men vi skulle kunna haft fler med oss. Vi pysslade inför julen och det var allt som allt en ganska 
lugn övernattning med Jultema. 

Vi slutade terminen med några sista möten och i år bakade vi pepparkakor på sista mötet. 

Efter att terminen tog slut så gjorde vi ett ledarbyte där Lolle gick över till Gnagarna och Celina, tidigare 
scout och ledare i Örnsberg, kom in till Snabbfötterna. 

Den nya terminen startar med att försöka komma ihåg vad vi lärde oss under den förra terminen. Sedan 
övade vi lite på att vara ute när det är kallt. Scouterna fick lära sig hur man använder stormkök, kasta 
hansalina och hur man tar sig ner för en snöklädd backe med en pulka.  

Vi hade en tidig övernattning själva denna termin, dock så var inte intresset superhögt. Denna gång var vi 
ute på L13 lördag till söndag. På lördagen hade kåren som äger stugan själva aktivitet på den så vi hade 
ett spår på dagen med Sherlock Holms tema – det var mycket uppskattat! Denna övernattning skulle vi ha 
ställt in, dock så var det lite omständigheter runt omkring som gjorde att den blev av. Jag oroade mig 
dock mer för vädret och att vi skulle vara ute större delen av lördagen och mindre för deltagarantalet. 

Vi körde Disco som vanligt under sportlovet, och som vanligt var det uppskattat. 

Efter sportlovet hade vi ett mycket uppskattat temamöte där vi ledare klädde ut oss till olika prinsessor 
från Disney och andra barnsagor. Vi tackar Simon för hjälpen under detta möte. 

Sedan var det en upptakt inför Scouternas dag med ett par möten och övernattning. På denna 
övernattning hade vi ett hyfsat antal scouter med oss. Det blev en bra övernattning med Gnagarna på 
Pettersberg. Dock så var Scouternas dag veckan efter och då hade vi sämre närvaro. 

Terminen avslutades med ett par möten som vi inte gjorde enligt planerad ordning, vilket aldrig är en bra 
idé. Men tårtmötet efter Scouternas dag kändes som en dålig idé när nästa alla ledare var sjuka.  

Sedan hade vi en fin avslutning i Bredäng i år, dock så behöver kåren vara duktigare på att säga till vad 
ledarna ska göra på avslutningen. Men jag tror att alla scouter från Snabbfötterna som deltog tyckte att 
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det var en bra aktivitet. 

Efter avslutningen så hade vi ett sista möte där vi gjorde chokladbollar och pratade om terminen, vilket 

var mycket uppskattat. 

Robin Engström, AL Snabbfötterna 
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Gnagarna 
Detta läsår har varit händelserikt och förhoppningsvis superkul för alla scouter.  

Under höstterminen har vi självklart haft möten 

varje måndag, men även välkomnat en ny ledare, 

Elsa, deltagit i Scouternas höstdag och haft två 

övernattningar, varav en var med Snabbfötterna. 

 

Under vårterminen lämnade Alban ledarteamet och vi 

fick Lolle som tillskott. Vi hade två övernattningar, 

varav en igen var med Snabbfötterna, tävlade på 

Björnklon och hade en skojig andraårshajk.  

 

Under hela läsåret har vi jobbat med team building, samarbete, att ha känsla för naturen och självklart 

övat en massa på knopar, surrning, woodcraft, orientering, livlina och andra roliga saker.  

 

Vi har under årets gång jobbat med rekrytering, i 

första hand under höstterminen, men inte riktigt fått 

in så många nya scouter som vi skulle vilja ha. 

Däremot har vi haft god närvaro, med endast ett par 

frånvarande de flesta mötena. 

 

 

 

 

Elsa Jackson-Ward, Ledare Gnagarna 
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Äventyrarscout – årskurs 6 – 8  

Detta år har kåren haft en aktiv äventyrarscoutavdelning, avdelningen Skogsmännen i lokalen på 

Rehnsgatan. Avdelningen Rovfåglarna i Bredäng har varit vilande detta år. Skogsmännen har under året 

bedrivit verksamhet med många olika aktiviteter.  

Skogsmännen 
Avdelningen har bestått utav ungefär 25 scouter, några har slutat och några har börjat. Vid 

verksamhetsårets slut är det 24 stycken som fortfarande är aktiva. Under verksamhetsåret har 

Rovfåglarna legat vilande vilket har inneburit att de scouter som egentligen skulle ha gått på Rovfåglarna 

nu har deltagit på Skogsmännens verksamhet (tre stycken). Patrullerna Falken, Uttern, Räven och Örnen 

har byggt upp avdelningen. Förutom dessa har även rådspatrullen Älgen varit aktiv. I Älgen har 

patrulledaren och vice patrulledaren från avdelningens andra patruller varit med, samt AL och vAL. Vi har 

haft några Älgenmöten innan avdelningsmöten.  

Rådspatrullen var med och tävlade i Silverugglan på Scouternas 

natt och hela avdelningen var med och tävlade i Älghornet som 

fyllde 90 år på Scouternas dag. Avdelningen kom på en femte 

plats.   

Under året har vi haft flera helgaktiviteter, såsom en tidig 

hösthajk, GAM tillsammans med AF och WV, grottexpedition 

för sistaåringar, vinterövernattning och cykelhajk med helt okej 

närvaro. Den 6e juni firade Skogsmännen nationaldagen med 

olika lekar, tävlingar och stadsorientering i Stockholms innerstad med avslutning på Skansen. 

Ett utav avdelningens lite annorlunda möten var ett 

Eurovisioninspirerat möte där varje patrull skulle representera 

olika länder med sång och show, vilket var väldigt uppskattat 

bland scouterna. 

Vi skickade nio skogsmän på E-kursen under jullovet. Endast 

en av dessa gick kurs 1, resten gick kurs 2. Avdelningen har 

väldigt få andraåringar, vilket förklarar detta. De scouter som 

har börjat under året (cirka fyra stycken via kompisar) går alla 

kvar.  

På ledarsidan har avdelningen bestått utav fyra ledare under hösten (Valdemar, Simon, Lärka och Malte). 

På våren fick vi tillskott av Agnes. Då och då har även Victor från Solna hjälpt till och andra ledare från 

GVB på grund av Skogsmansledarnas frånvaro. Stort tack för all hjälp vi har fått! 
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På det stora hela har avdelningsverksamheten fungerat bra och våra scouter har vuxit under året 

kunskapsmässigt och mentalt mot att bli bättre scouter. Ledarna lika så. 

Med Scouthälsning 
Simon Ström, vAL Skogsmännen 
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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 tågluffa ner till Rom via Malmö, Köpenhamn, Berlin, 

Prag, Budapest, Wien, Venedig. Tågluffen var mycket uppskattad, totalt var vi 16 personer som deltog på 

tågluffen. Vi sov både på hotell och vandrarhem och fick låna lokaler av olika scoutgrupper längs med 

vägen. 

  

Figur 1 - Start av tågluff Stockholm C 

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

Under verksamhetsåret körde laget mötena så att olika medlemmar i laget ansvarade för att ordna olika 

temamöten för varandra. Under hösten hade vi också en invigningsövernattning på Pettersberg och 

arbetade på Stockholm Halvmaraton.  

Under vårterminen hade vi Winerövernattning och en vanlig övernattning på Pettersberg. Vi fortsatte 

med möten som olika medlemmar i laget ordnade, samtidigt som vi började förbereda vår stora 

sommarresa 2018 – Resan till Katalonien i Spanien. 

Under året har vi tagit emot en ny medlem, en utbytesstudent från Schweiz och en ny medlem som 

aldrig varit scout tidigare har börjat. 
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En stor del av lagets medlemmar tog också ansvar och hjälpte till och drev de andra avdelningarna i 

kåren. 

 

  

Figur 2 - Del av Kvart i Gustaf avslutningen VT18 

Konstantin Josefsson, vAL Kvart i Gustaf  
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Sommarläger 
 

Spårarscoutläger – Vässarö 2017  

Årets spårarscoutläger gick av stapeln på Vässarö den 14 juni till 17 juni 2017. I år var vi 13 scouter från 

Waingunga och fem scouter från Stingarna. Till det tillkom fem ledare (och en förälder som var med ett 

dygn). Förläger hölls dygnet innan.  

Lägret gick av stapeln mellan Miniscout 2 och Miniscout 3. Miniscout 2 var alldeles för tidigt, scouterna 

hade inte slutat skolan. Miniscout 3 var alldeles fulltecknat i början av året när vi gjorde vår bokning. I 

och med att vi hade en period mittemellan blev det tyvärr inget lägerbål med andrar kårer och heller 

ingen Olympiad. Men vi gjorde massvis med roliga saker ändå! Trapperspår, Fladan och Markan hanns 

med, även klättervägg och en kortare dagshajk.  

Tack till alla ledare och scouter för ett bra läger! 

Peter Gustafsson, Lägerchef 
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Sommarlägret 2017 Äventyrare och Upptäckare 
 

I år så hade vi ett eget läger på Vässarö, tanken var att vi skulle ha varit på Kärringboda men under våren 

så ändrade vi oss och beslutade att åka till Vässarö istället. Detta på grund av att erfarenheten hos 

ledarteamen inte var så hög som krävs för att köra läger på en av Skärgårdsstiftelsens anläggningar.   

När vi var där ute hölls två större läger, Sjörök och 60 degrees North. Sjörök var mer strukturerat läger. 

Vässarö var underbemannat under hela perioden, det var storläger i Skåne under perioden som kanske 

var en ledande faktor. 

Vi använde oss av Vässarös aktiviteter och hade en del eget program såsom tema och några lekar. 

Äventyrarscouterna sov även en natt i vindskydd. Upptäckarna hade en dagshajk på ön.  

Äventyrarna hade läger från 2017-07-24 till 2017-08-04 och hade 18 deltagande scouter. 

Upptäckarna hade läger från 2017-07-29 till 2017-08-04 med 12 deltagare. 

 Robin Engström – Lägerchef  
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Kvart i Gustafs Tågluff 2017 
Utmanarlaget Kvart i Gustaf genomförde en tågluff i Europa 26 juni – 7 juli 2017. Under resan skrevs en 

loggbok och nedan bjuds det på ett smakprov på ur den. Hela loggboken kan nås på gvb.nu/kst18. 

 

Loggbok tågluff Kvart i Gustaf 2017 

År: 2017 Författare: Alban Kjellgren Axlund 

Dag 1, 26 juni 

Samling för hela laget tog plats på T-centralens spottkopp, med följande närvarande: 

 Bea, 

 Elsa, 

 Lolle, 

 Josef,  

 Rebecca, 

 Malte, 

 Victor, 

 Alban, 

 Valdemar, 

 Lärka, 

 Stella, 

 Sofia, 

 Harald, 

 Tor 

Samt ledarna Konstantin och Jojo. Vid klockan 6:00 var alla närvarande, och 06:21 avgick SJ-tåget. Väl 

sittandes på plats var sällskapet aningen trött, men ack så entusiastiska till luffen. 

Vid lunchtid samma dag nådde vi Öresundsbron med dess vackra sjöfart. Väl i Köpenhamn skulle vissa 

äta klassisk köpenhamnskorv medan andra nöjde sig med snabbmat på Max. Ingen i sällskapet var 

särskilt förvånade över att de lokala infödingarna hade vulgära mängder mat i mun, och talade därmed 

mycket otydlig svenska. Bättre var det förr, på den gamla goda tiden då Östersjön fortfarande var en 

svensk insjö. Harald konstaterade att pojkarna i staden var mycket modemedvetna och ”hipster”.  

Klockan 13:37 (elit) avgick tåget från Köpenhamns centralstation mot Hamburg. Där satt man fyra och 

fyra med bord emellan sätena, vilket tillät större mängd social och emotionell interaktion än tidigare. 

Spel som ”Bonde president” och ”Kasta gris” spelades närmast oavbrutet på både tyska och danska 

sidorna av gränsen. När tåget passerade gränsen gjordes detta däremot inte landvägen utan sjövägen. 

Tåget rullade på en större bilfärja, och på däck kunde hela laget njuta av en förförisk havsbris i 

kulingstyrka. Vid Hamburg skedde inte mycket av värde, inte ens ett perrongbyte. Regionaltåget som vi 

bytte till var sparsamt utsmyckat och bjöd på en mer pömsig stämning. Runt 21:00 anlände vi till Berlin, 

och tog S-tunnelbana av äldre modell till vårt vandrarhem Hotel Pension Messe. Närmaste station var 

Charlottenburg. På Messe blev rumsfördelningen enligt nedan: 
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Rum 1 Rum 2 Rum 3 

Rebecca 

Elsa 

Beatrice 

Lärka 

Victor 

Jojo 

ΚOHCTAHTͶH 

Lolle 

Tor 

Josef 

Valdi 

Sofia 

Alban 

Malte 

Stella 

Harald 

 

Från att vi kommit fram till våra rum och lämnat packning var varje man fri att roa sig fritt. Många 

besökte den lokala matbutiken Edeka, för att införskaffa sig förnödenheter av skiftande attribut. Olika 

grupper gick på promenad, genom parker och längs gator i svala Berlin. Sänggång skedde runt midnatt 

för samtliga medverkande. 

 

Dag 2, 27 juni 

Morgonrevelj vid klockan 8, frukosten äten vid klockan 9. Ett par gulliga ryska tanter serverade kaffe, 

bröd, mjölk, ägg, äppelsaft och andra sunkigheter, men för det ringa pris vi hade betalat nådde den 

uppdukade frukosten förväntningarna (med bravur). Förmiddagen bjöd på promenad och strosande, helt 

enligt spontanplan, runt i Berlin. Turledaren Harald gled feminint runt fram i fronten av scouthopen. 

Bortsett från ett för omvärlden ohyggligt genant besök i en turistbutik, insöp vi all tysk kultur. Bland 

annat drog en blå container med gula bokstäverna ”PORR” stor uppmärksamhet och fotolinser mot sig. 

 

Lunchen på 173kcal/person njöts av i skogsidyll – utkanten av en park. Senare på dagen var målet 

Tekniska museet, men mellan lunch och museet gavs några timmars egentid. Maltes minst sagt fylliga 

kunskap frälste även denna gång ett antal, som tog sig till en intressant antikbutik. Där kunde föremål 

från många år bakåt inhandlas. Ett gammalt pass från 1990 samt en rad vykort från murens fall lämnade 
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butiken. Lärka poserade trovärdigt med detta pass i ett försök att efterlikna en forntysk passkontroll. 

Med ringa misstankar kunde ”tullvakt” Alban låta henne passera. 

Inne på Tekniska museet söp vi i oss all ingenjörshistoria. I en frenetisk jakt efter att finna en svastika på 

kortast tid, föll gruppen rent geografiskt isär. Några hamnade i komaliknande tillstånd i entrén medan 

andra poserade framför führer Hitlers privata tåglok. Ett rött lok med en örn blänkte likt kromen på en 

Mercedes i Luxemburg. Återigen gavs mycket mental njutning. 

Efter vistelsen gavs fritid mellan fotografering, parkbesök, glassätande, konstnärssamtal samt 

införskaffandet av denna bok (originalloggboken).  

[…] 

Dag 12, 7 juli 

[…] 

Att nå svensk mark var både sorgligt och en befrielse. Utcheckning från Arlanda gick fint, och X2000 tog 

oss snabbt till Stockholms centralstation. Som avslutande ceremoniella akt ropade vi avdelningsropet. 

Det är som sången säger; 

 

 

Nu lägerelden brunnit ner och dagen nått sitt slut. 

Men allt det vackra som vi känt kan aldrig plånas ut. 

Vi tacka för den tid som gått och blickar mot en ny 

då våra löften segra skall och större tider gry. 

Var redo, alltid redo! 
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Utbildning 
Verksamhetsåret började med kåravslutning i juni 2017 där jag deltog och pratade med närvarande 

ledare om utbildning i Scouterna och detta låg till grund för arbetet under resten av året. Till stor del har 

arbetet bestått av att informera ledare om utbildningar. Dels allmänt, med ett välkomstmail i början av 

året med information om Utbildningarna på Bryggan (Trygga Möten och Leda scouting) och 

Verksamhetshöjden (Leda avdelning) på Ledarskapsön, och dels riktat med information till de som visat 

intresse för vissa utbildningar och till de som inte gått Trygga Möten. 

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. 

Jag har även uppdaterat medlemsregistret Scoutnet med information om vilka utbildningar kårens ledare 

gått under året. 

Året slutade som det började, med kåravslutning (i maj det här året) där jag pratade med kårens ledare 

om utbildning. 

Åsa Jonsson, Kårutbildningsledare 

 

Utbildade 2017/2018 
 

Månad Kurs Deltagare 

Juni Leda avdelning Harald Tydén 

  Valdemar Mansfeld 

Juli Blå hajken/Leda scouting Viktor Insulander 

September Trygga Möten Lars-Olof Sandberg 

  Christian Wallenberg 

  Elsa Jackson-Ward 

November Leda avdelning Rickard Brihäll 

December Trygga Möten Celina Hammarström 

Januari E-kurs II Wilma Lurén 

  Nathan Jonsson  

  August Wallenberg  

  Joella Götz  

  Dina Lagerman  

  Klara Gombrii  

  Alice Lönnerud  

  Rebecka Insulander 

 Trygga möten Konstantin Josefsson 

Februari Trygga möten Dina Lagerman 

April Trygga möten Beatrice Hoffman 

Maj Trygga möten Josef Szczepanowski 

 Leda scouting Elsa Jackson-Ward 

  Beatrice Hoffman 
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Lokaler och inventarier 

Pettersberg 
Utöver vanligt underhåll och uthyrningar i år har vi uppfört en att-göra-lista.  

Det som är utfört i år är följande: 

   

Göra något åt slanorna i ladan Arbetshelg HT2017 

Röja sly mellan lägerförrådet och storstugan Arbetshelg HT2017 

Göra rent taket i köket Arbetshelg HT2017 

Montera lampor i WC Arbetshelg HT2017 

Fixa dörrarna i kök/ledarrum Arbetshelg HT2017 

Sätta upp hyllor i städskrubben Arbetshelg HT2017 

Lasta in virket mellan containern Arbetshelg HT2017 

Se till att vi kan ha en större dörrmatta i hallen och fixa 
bänkar i hallen 

Robin 2018-01-15 

Sätta upp elementet i ledarrummet  Robin & Alex 2018-01-15 

Byt ut brandsläckaren i aprummet till en med mera tryck i Robin 2018-01-20 

Göra rent diskmaskinen från järn Robin & Konstantin 2018-02-19 

Se över handtagen på dörrarna till logementen Arbetshelg 2018-04-07 

Koppla ur telefonen i ledarrummet Gårdsfogde 2018-04-07 

Flytta slanor utanför vedboden ner till slanförrådet  Arbetshelg 2018-04-07 

Fäste för brandvarnare i matsalen  Gårdsfogde 2018-04-07 

Flytta kastruller till lägerförrådet Arbetshelg 2018-04-07 

Kontrollera dörren i boden Arbetshelg 2018-04-07 

Flytta frysen  Arbetshelg 2018-04-07 

. 

Robin Engström, Gårdsfogde  

 

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

under året varit uthyrd lördagar och söndagar. 

Några större reparationer har inte genomförts under året. De trasiga låsen i toalettdörrarna är utbytta. 

Aspuddens lås har skänkt de nya låsen och tryckena till kåren. 

Filtret i radonfläkten kommer att bytas under juni månad. 

Folke Bergstrand, Lokalfogde 
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Rehnsgatan 
Följande saker har genomförts i scoutlokalen från lokalfogdarnas sida: 

 

Lagat lås i ledarskåp 

Uppfräschat, uppstrukturerat och städat duschutrymme 

Uppsatta krokar i duschutrymmet 

Inköpta moppar 

Mögelbekämpning i form av bortsanerat mögel samt preventivt genom köpt avfuktare i syfte att driva 
ut mögelbildande fukt i köket 

Färdigställande av båda toaletterna 

Rensat ledarrum från bråte och skräp 

Defragmenterad och uppsnabbad dator 

Införskaffning av diverse verktyg, spik och skruv 

Införskaffning av rengöringsmedel 

Klippt till dörrmattan vid ingången 

Utbytta lysrör i stora salen 

Utrensning av överflödigt städmateriel (som nu ligger i Hjortens lya) 

Gått igenom och fastställt städschema för avdelningarna 

 Införskaffat nålar till anslagstavlor 

Flyttat städmateriel från köket till duschutrymmet, planerat att göra en del av köksförvaringen till 
lokalfogdeutrymme 

Tagit bort skyltar till skåp i kök då de var missvisande, ämnar sätta upp nya korrekta 

Lagat bestickslådan samt lagt till 30 uppsättningar av skedar, gafflar och knivar 

Ytterligare strukturering av köksluckornas innehåll 

Införskaffat smålådor för förvaring i ledarrummet 

Fixat kårens anslagstavla 

Skrivit nytt ”Bli supporter”-papper 

Köpt målarroller 

Målat golvet blått i badrummen och korridoren utanför 

Köpt stolsbensskydd 

Köpt materiel till sopsäckshållare till ledarrummet 

Byggt sopsäckshållare i ledarrummet 

Bytt lampor i hallen 

Skapat instruktioner för skrivaren 

Bytt ut informationsskyltar i ledarrummet 

Satt upp hänglås och hasp för Hjortens lya 

Bytt ut låssystemet för scoutlokalen 

 

Utöver detta har en Operation Rehnsgatan genomförts i enlighet med verksamhetsplanen, något som 

redovisats i separat avdelningsrapport. 

Lokalfogdarna vill framföra ett tack för året som gått.  

Alban Kjellgren Axlund, Lokalfogde 
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Vår hemsida gvb.nu 
gvb.nu har under 2017-2018 levererat webbplatsen "www.gvb.nu" med bland annat 365 stycken 

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

skapades av Björn Hagqvist redan 2001 och är en av de äldsta kår-hemsidorna. Den har över 200 

besökare per dag. Den försöker spegla det som just nu är på gång i kåren samtidigt som den vill ta tillvara 

vår långa historia. 

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

scoutkårens Facebook-sida och mer 150 epost-adresser till kårens medlemmar. Tjänsten körs på en 

virtuell dator på City Cloud från City Networks och består av CentOS 6.8 (Linux) och Roxen 5.4 

(webbserver). 

 

Lars-Olof "Pliiiggis" Sandberg, gvb.nu 
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Konstklubbens fond 
Konstklubbens fond, med syfte att utveckla Pettersberg, uppgår vid årets slut till 7 436,18 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 42,80 kr tillförts fonden. 

 

Ekonomi 
Verksamhetsåret 2017/2018 slutar på sista raden med ett negativt resultat på 14 981kr. Resultat 

exklusive Pettersberg hamnar på -19 888 kr, att jämföra med ett budgeterat resultat på 0 kr. 

Orsaken är främst att ett bidrag från Gustaf Vasa församling inte inkommit, men värt att notera är också 

minskat hyresbidrag och en obudgeterad satsning på sociala aktiviteter för ledare. 

Peter Gustafsson, Kårkassör 
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Kårstyrelsens undertecknande 
 

__________________________  

Kårordförande / Patrik Anelli  

 

__________________________  

Vice kårordförande / Oskar Knaust  

 

__________________________  

Ledamot / Agnieszka Wrzalik 

 

__________________________  

Ledamot / Alban Kjellgren Axlund 

 

__________________________  

Ledamot / Robin Engström  

 

__________________________  

Ledamot / Simon Ström 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________  

Vice kårordförande / Serhat Aktay  

 

__________________________  

Ledamot /  Peter Gustafsson 

 

__________________________  

Ledamot / Beatrice Hoffman  

 

__________________________  

Ledamot / Elsa Jackson Ward 

 

__________________________  

Ledamot / Valdemar Mansfeld  

 

__________________________  

Ledamot / Rebecka Insulander 
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