PROTOKOLL KS
Datum: 2022-03-13

Justerat: 2022-04-03

Kårstyrelsens sammanträde nr 500
Mötesdatum: 2022-03-06

Mötestid: 18:30

Plats: Lokalen Vanadis

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Konstantin Josefsson, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson,
Simon Ström, Sofia Lindberg, Leonard ”Lolle” Macchi samt Alban Kjellgren Axlund.
1.

KS öppnande
Patrik Anelli öppnade mötet.

2.

Val av justeringsperson
Leonard Macchi 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 tillägg 13/a Sofia – sociala medier samt 13/b
Simon – E-kurs.

5.

Genomgång av föregående protokoll
KS 498 lades till handlingarna. KS 497 samt 499 återremitteras till nästa möte.

6.

Kompletterande val och förändringar
Inga kompletterande val gjordes.

7.

Projekt Stegring och märken
Projektet presenterades på AL-rådet i februari. Arbetet fortskrider.

8.

Scouternas Dag
Tävlingen går av stapeln i Långbro Park och det är Älvsjö scoutkår som håller i alla
tävlingsledningar. Kåren är ansvarig för två kontroller, en på Myrstigen där Alban är ansvarig
och en på Älghornet där Lolle är ansvarig.

9.

Rapport från AL-råd
Årets andra AL-råd hölls i februari. Två avdelningar, Skogsmännen och Kvart i Gustaf deltog
inte.
Ledarna informerade om läget på avdelningarna, Simon presenterade
programstegringsprojektet och våravslutningen diskuterades. Gällande våravslutningen så
önskas ett traditionellt upplägg.
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Nästa AL-råd är 22 mars. Till detta möte ska valberedningen bjudas in.
10.

AU informerar
Registerutdrag – Enligt sammanställningen saknas bara uppvisande av en aktiv ledare. Två
ledare som blivit inaktiva denna termin finns på listan, dessa ska plockas bort från listan.
Trygga möten – Enligt sammanställningen är det två ledare som ska genomgå kursen. En av
dessa är inaktiv denna termin men avser att genomföra kursen.
Valberedningen – har skickat ut en enkät inför sitt arbete.

11.

Läger 2022
a) Spårarscouter
Intet nytt.
b) Upptäckarscouter
Intet nytt.
c) Äventyrarscouter
Äventyrarscouterna har haft lägermöte och beslutat sig för att genomföra sitt läger på Issjö
söder om Norrtälje. Det har även valt att Lärka Nordgren ska vara lägerchef. Budgeten är inte
färdig än.
KS beslutade att utse Lärka Nordgren till äventyrarlägrets lägerchef.
d) Utmanarscouter
Diskussion pågår fortfarande.

12.

Rapporter och meddelanden
a) Avdelningsrapporter
i.

Stingarna:
Hänt sen senaste KS: Verksamhet enligt planering, funkar bra. Uppehåll under
sportlovet.
Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatta möten. Övernattning den 26 mars med
Krypen.

ii.

Krypen
Hänt sen senaste KS: Vi har haft ett rymdenmöte, ett pulkamöte och ett lyckat möte där
patrullerna fick gå ett spår efter tips ifrån Stingarna.
Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha ett Mellomöte, ett märkesmöte (ska
beställa intressemärken så vi har ett gäng), ett möte inför övernattningen och en
gemensam övernattning med Stingarna på Pettersberg.
Övrigt: Vi kommer behöva en extra ledare den 23 mars.

iii.

Waingunga:
Hänt sen senaste KS: Vi har haft ordinarie möten med god ledar- och scoutnärvaro. Vi
gick ut med övernattningsinbjudan något sent, får se hur det påverkar närvaron på
övernattningen. Lägerbrev 1 har delats ut.
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Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatta möten, övernattning på Pettersberg. Vi har
sportlovsmöte på tisdag.
iv.

Snabbfötterna:
Hänt sen senaste KS: Vi har haft vanliga möten samt ett blött pulkamöte pga vädret. Och
har smått börjat vara inne beroende på vädret och vilket aktivitet vi har. Vi hade även
inget möte nu v.9 pga sportlov Vi har även behövt ställa in vår övernattning som skulle
vart den 25-27 februari då vi hade ledarbrist.
Kommer hända fram till nästa KS: Fram tills nästa KS kommer vi att fortsätta med våra
möten men också ha en dagsaktivitet den 12e mars på Skansen istället för vår
övernattning för att kunna göra något.

v.

Gnagarna:
Hänt sen senaste KS: Vi har haft övernattning på Påta med lite hantverk och
stormkök/eld, väldigt roligt! I övrigt har vi haft möten som vanligt bortsett från uppehåll
under sportlovet.
Kommer hända fram till nästa KS: Vi ska planera nästa övernattning tillsammans med
Snabbis, och fortsätta med möten på temana jämställdhet, stadsorientering osv. Vi ska
även ge ut inbjudningarna till sommarlägret så att scouterna kan börja anmäla sig.
Övrigt: Verksamheten flyter på bra med många närvarande scouter, kul! Det som
verkligen skulle vara bra för oss ledare är att gömmer ordning på ledarrummet och
materielet så att vi kan ha mer koll på våra saker. Just nu är det en otrolig röra.

vi.

Skogsmännen:
Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten som vanligt, vi har haft sammarbets- och
gruppdynamiksmöte och hantverksmöte bland annat. Patrullerna hade även sina första
patrullmöten. Vi hade en helgaktivitet tillsammans med Rovfåglarna där vi besökte ett
växthus med växter från hela världen.
Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer fortsätta med möten som vanligt, vi
kommer att ha ett improvisationsteatersmöte och även ett patrullmöte med fokus på
patrull övernattning.

vii.

Rovfåglarna:
Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten enligt planering, bland annat ett eldningsmöte.
Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha ett föräldramöte samtidigt som vi
har ett patrullmöte. Avdelningens 5-kamps tävlan Näbben kommer att startas.
Patrullerna kommer att ha patrullövernattning. Duvhöken på Torpet den 19-20 mars och
Havsörnen på ett landställe 2-3 april.
Övrigt: Vi kommer att skicka scouter på E-kurs under påsklovet. Vi funderar på att lägga
lite extra fokus på krisberedskap utifrån MSB:s material, men har inte planerat in det
den kommande månaden.

viii.

Kvart i Gustaf:
Hänt sen senaste KS: Möten varje onsdag ca 8-10 scouter per möte. Skidresa till Romme
12/2. 12 scouter. 2 ledare. Flera åkte skidor för första gången. Kul äventyr. Diskussion
om sommarläger fortsätter.

Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 500

Sid 3/8

Kommer hända fram till nästa KS: Möten Nattvandring 24/3 och bo i Fogdetorpet på
Petters.
ix.

Betongen:
Ingen aktivitet denna termin.

b) KUL:
Nu är det bara två nya ledare i kåren som behöver gå Trygga möten. Bra jobbat alla som gått
kursen och som peppat ledarkamrater!
Just nu finns det gott om möjlighet att anmäla sig till olika typer av kurser, läs mer nedan och
de som vill bolla tankar om vad som kan vara ett bra nästa steg är välkomma att höra av sig.
Inför nästa KS är det 2 ledare och styrelsemedlemmar som behöver gå Trygga möten och de
har fått information om det via mail.
Hjälp varandra genom att gå kursen samtidigt och peppa varandra. Påminn era ledarkollegor
och genomför gärna kursen tillsammans. Kursen finns på https://webbkurs.scouterna.se och
tar ca en timme att genomföra.
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 i korthet - Sollentuna
2 april 9-16 / Sista anmälningsdag: 25 mars /
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/132/leda-scouting-i-korthetsollentuna
Leda scouting distans - webbkurs
Denna kurs går alltid att komma åt via scouternas utbildningsplattform kluvit när som helst.
Kursen består av tre kursdelar som du gör på webben. Mellan varje kursdel får du några
hemuppgifter att göra i sin scoutverksamhet där du är aktiv. Kursen beräknas ta ca 6 timmar,
fördelat under c 3-4 veckor beroende på vad som passar dig.
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/webbutbildningar/ledascouting-distans/
Leda avdelning
Kursen fokuserar på den långsiktiga planeringen och hur du tar hand om och stöttar ett
ledarteam. Du lär dig också hur du kan anpassa verksamheten så att den passar barn med
olika förutsättningar. Det är inget hinder att ha gått ALU eller Ledarutbildning SCOUT
tidigare. Kåren står för hela avgiften.
Leda avdelning Vinter - i Stockholmsområdet
25-27 mars / 22-24 april / Sista anmälningsdag 13 mars /
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/110/leda-avdelning-vinter
Kursen består av två helger och utbyte med en annan kursdeltagare (peer learning)
däremellan.
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Leda avdelning Sommar - på Vässarö och i Stockhomsområdet
17-23 juni / 22 oktober /Sista anmälningsdag 3 april
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/134/leda-avdelning-sommar
Kursen består av en vecka och en heldag samt utbyte med en annan kursdeltagare (peer
learning) däremellan.
Treklöver Gilwell
Treklöver Gilwell är till för dig som vill fördjupa ditt ledarskap för att utveckla verksamheten
vidare. Utöver kurstillfällena gör du ett personligt utvecklingsarbete som du genomför
självständigt. Kursen vänder sig till dig som varit ledare i minst tre år.
TG Alla årstider
26-29 maj 2022 Rättvik / 30 sept - 2 okt 2022 Gilwell /10-12 feb 2023 Gilwell / Sista
ansökningsdag 28 februari 2022 /
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/109/treklver-gilwell-alla-rstider
TG Flersteg
25 september 2022 19-21 digitalt / 14-16 oktober 2022 Gilwell, Flen / 15 januari 2023 19-21
digitalt / 2-5 februari 2023 Storvallen, Jämtland / 23 april 2023 19-21 digitalt / 18-20 maj
2023 Gilwell, Flen / Sista ansökningsdag 1 juni 2022
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/136/treklver-gilwell-flersteg
Friluftsledarutbildning
Det finns tre olika inriktningar, Vinterfjäll, Sommarfjäll och Kajak för dig som vill bli trygg i att
ta med en grupp scouter på friluftsäventyr inom något av dessa områden. Alla kurser består
av ett tillfälle där deltagarna lär sig om friluftsområdet och planerar en utfärd för
äventyrarscouter och ett tillfälle där den planerade utfärden genomförs med
äventyrarscouter som deltagare.
Kajak, två skärgårdar
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/135/friluftsledarkurs-kajak-tvskrgrdar
Sommarfjäll del 2
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/129/friluftsledarkurssommarfjll-del-2
Information om kurser både i Stockholm och i andra delar av landet finns i Scouternas
folkhögskolas kurskatalog: http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#
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
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c) Projekt Vanadis
Direkt innan detta KS hade projektgruppen möte.
I köket ska kyl och frys monteras inom kort samt att rörmokare ska kontaktas gällande
installation av diskmaskin.
På toaletten ska även rörmokaren tillfrågas om installation av handikapptoaletten.
I salen ska ett fönster lagas. En utrymningsplan ska skapas och sättas upp, därefter är allt i
brandkraven uppfyllt.
Limpan ska tillfrågas gällande felsökning gällande el. Konstantin är tillfrågad gällande
låssystemet.
Det har beslutats att ledarrummet kvarstår i nuvarnade rum. Helgen den 25-27/3 är alla
edare inbjudna att färdigställa ledarrummet. Den 25 mars ska inköp göras och montering
samt färdigställande ska ske 26-27 mars.
Kåren har fått en ny kontaktperson på kommunen och Moberg ska kontakta henne.
Insamlingen till Projekt Vanadis kommer att pågå fram till sommaren och har hittills fått in ca
130 000 kr i gåvor.
Lokalen Vanadis drar ca 2000kWh per månad.
d) Lokaler och materiel:
i.

Bredäng: En diskussion behöver tas med hyresgästen då de utnyttjar mer utrymme än
de egentligen får, senast med bord. Skrivare till lokalen ska införskaffas.

ii.

Vanadis: Se rapporten från Projekt Vanadis. Skrivare till lokalen ska införskaffas.

iii.

Material: Den 15 maj kommer vi att ha lägermaterialvård på Pettersberg. En inbjudan
ska skickas ut.

e) Pettersberg:
Hänt sen senaste KS: Uthyrningar som vanligt. Huset står kvar.
Kommer hända fram till nästa KS: Fler uthyrningar, vi håller tummarna att kommunen
godkänner den uppdaterade ansökan för avloppet och att vi kan påbörja bygget. Äventyrarna
ska ha patrullövernattning på torpet och då räknar vi med att äventyrarledare förbereder det
praktiska inför övernattningen.
Det är något oklart hur lång till installationen av avloppet kommer att ta.
Grannen Lotta önskar ställa ut bikupor på ängen bakom ladan.
KS beslutade att godkänna förfrågan om att ställa ut bikupor på ängen bakom ladan.
Det har inkommit ett antal förfrågningar gällande uthyrning av lokalen Vanadis samt Torpet.
AU har beslutat att inte hyra ut dessa lokaler till externa kunder.
Gällande lokalen Vanadis får vi dessutom inte hyra ut det enligt vårt hyreskontrakt.
f)

Ekonomi:
Ekonomin ser bra ut. Det är dags att söka stadsbidrag och alla ledare kommer att få
information från Peter.
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Riksorganisationen Scouterna har fått ett extra bidrag från regeringen på 20 miljoner som ska
fördelas bland Sveriges kårer. Summan som delas ut till varje kår baseras på kårens storlek
och för vår del kommer denna summa att hamna på ca 80 000kr. Det finns inget krav på
återrapportering av nyttjande av dessa pengar. Bidraget kommer att betalas ut inom någon
månad.
Kom ihåg att fylla i närvaron!
13.

Övriga ärenden
a) Sofia – Sociala medier
Sofia har noterat att kåren inte är speciellt aktiva på någon social plattform, varken hemsidan
eller kårens Facebook-sida uppdateras speciellt ofta. Vi har 500 följare och bör fundera över
att lägga upp information samt vilken information som läggs upp på sidan. Sidan bör vara
föräldravänlig och mer levande med till exempel bilder. Gnagarna har en Instagram som är
uppskattad av föräldrar. .
KS beslutade att utse Sofia Lindberg till administratör och informatör för kårens
Facebooksida.
b) Simon – E-kurs
Det har genomförts ett flertal möten om E-kursen. Folkhögskolan har valt att inte stå bakom
E-kursen längre och E-kursen har beslutat att genomföra kurser i egen regi.
På senaste mötet deltog Örnsbergs scoutkår, Älvsjö scoutkår, Österåkers scoutkår, Adolf
Fredriks scoutkår samt GVB. Det har beslutats att genomföra en kurs under första delen av
påsklovet och samtidigt kommer även en Tomtekurs att genomföras. De scouter som var
anmälda till E-kursen i vintras har förtur, därefter har eventuellt tredjeårsscouter förtur.
Kostnaden kommer att vara 1950kr för scouterna.
E-kursen önskar att GVB står för ekonomiskt förvaltande av kursen. Diskussion fördes
gällande detta och många frågor uppkom. Vem arrangerar kursen? Bölja, dvs inte GVB. Vad
händer vid ekonomisk vinst eller förlust av kursen? Bör inte kursen göras som
samarrangemang mellan de 5 kårerna för att ansvarsfrågan ska vara tydlig?
Om kåren ska stå för ekonomiskt förvaltande ställer Patrik motkrav om att utbildarna ska gå
utbildningskurs. Simon ska diskutera vidare med de övriga arrangerande kårerna.
Simon äskar 50 % subventionering av kårens deltagare på E-kursavgiften. GVB har troligtvis
tre deltagande scouter.
KS beslutade att subventionera kårens E-kursdeltagare med 50 % av 1950kr.

14.

Infobladet
KO har ordet: Valberedningen – enkät finns! Riksmästerskap i nattorientering. Scouternas
Dag. Demokratijamboree i november. Vakuumtoaletter på Petters.
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15.

KS avslutas

____________________________
Patrik Anelli
Ordförande

____________________________
Agnieszka Wrzalik
Sekreterare

____________________________
Leonard Macchi
Justeringsperson
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