
Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 494 Sid 1/1 
 

 

 

Kårstyrelsens sammanträde nr 494 
Mötesdatum: 2021-10-03 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Konstantin Josefsson, Peter Gustafsson, Sofia Lindberg, Leonard 

”Lolle” Macchi samt Aksel Aardahl. 

 

1. KS öppnande 

Moberg öppnar mötet 

 

2. Val av mötessekreterare 

Peter väljs till mötessekreterare 

3. Val av justeringsperson 

Aksel väljs till justeringsperson. 

4. Justering av röstlängd  

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

5. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes utan tillägg.  

6. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollen för KS 491 och 492 lades till handlingarna. 

7. Kompletterande val och förändringar 

Li Jalmsell väljs till krisgruppen.  

8. Lokalen Rehnsgatan/Vanadis 

Rehnsgatan är helt avslutad, nycklar återlämnade 

 

I Vanadis finns ett kodlås, mån-tor 17.00-21.30. Det övre låset ska inte låsas. 

Fönsterluckor ska vara stängda när aktivitet avslutas 

 

Projektgruppen för Vanadis önskar om ett extra styrelsemöte. Styrelsen beslutar att kalla till ett 

extra styrelsemöte den 17 oktober, deadline för handlingar från projektgruppen är den 13 okt kl 

15.00 

 

 

9. Scouternas dag 

En kort rapport ges om Scouternas dag. 

10. Distriktsstämma 

Styrelsen ställer sig positiv Limpans motion och negativ till motionerna om biogas och 

förstärkt alkoholpolicy. Styrelsen stödjer DS förslag till budget och medlemsavgift 



Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 494 Sid 2/2 
 

Styrelsen väljer Limpan, Lars-Olof Sandberg, Ahlvin Wallnerström, Balthazar Biverstål, Sofia 

Lindberg, Aksel Aardahl och Martin Karp till kårens ombud till distriksstämman 2021. 

11. Verksamhetsplan 21/22 

Moberg går igenom punkterna i verksamhetsplanen. 

12. Arbetsfördelning kårstyrelsen 

Punkten utgår 

13. Ledarsamkväm  

Styrelsen beslutar att nytt datum för ledarsamkväm är den 12 dec efter julavslutningen. 

14. AU informerar 

AU lämnar en muntlig rapport 

15. Läger 2021 

Inget att rapportera  

16. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Avdelningsmöten, livlina, orientering. Gjort söljor och invigt i 

avdelningen. Skrivit till alla föräldrar och krävt att de hjälper till på mötena. Haft 

föräldramöte. Fått 5 föräldrar som kan vara med resten av terminen. 

Kommer hända fram till nästa KS: Avdelningsmöten. Ska dela in i patruller. 

ii. Krypen 

Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten enligt plan. Just nu är vi ca. 17 scouter fördelade 

på fyra patruller. Det är kämpigt att få till lugn och ro på mötena. Vi har haft 

föräldramöte och två utav föräldrarna är intresserade av att vara med lite mera. Det 

kom ca. 10 föräldrar och alla verkade positiva och tacksamma för det vi gör. Scouterna 

har fått lära sig kasta livlina, orientera i lokalen och har fått grilla marshmellows. Våra 

första scouter har fått sina halsdukar och söljor. Avdelningen har deltagit på Myrstigen, 

Scouternas Dag. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi hade planerat att köra Mormors skafferi (med 

Mormor - aka Lärka), men kommer skjuta fram det då vi vill bygga upp en stabilare 

avdelning först vad gäller lugn och ro. Vi kommer att baka chockladbollar och ha ett 

halloween möte innan höstlovet. Våra scouter är taggade på övernattningen i lokalen. 

Övrigt: Vi ledare tycker det är rätt tufft på Krypen ibland. Speciellt om någon ledare är borta. Vi skulle 
verkligen kunna behöva 2 stycken utmanare. Andreas kommer troligen att flytta till Skåne efter jul 
och då är vårt behov ännu större av utmanare. Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr xxx  

 

iii. Waingunga:  

Ingen rapport inkommen 
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iv. Snabbfötterna:  

Hänt sen senaste KS: Haft möten som vanligt, deltagit på scouternas dag, delat in alla i 

en patrull. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsätta ha möten som vanligt, hålla i föräldramöte 

och planera och genomföra en övernattning. 

v. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har fortsatt med ordinarie möten och haft några ytterligare nya 

scouter som kommit och testat. Vi deltog i Björnklon där vi lyckades vinna 

avdelningstävlan och även kamma hem två andraplatser. Jätteroligt! Alla scouter var 

mycket glada och stolta. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi fortsätter med möten utomhus, och ska åka på 

invigningsövernattning i nästa helg. 

Övrigt: Vi har haft flera nya scouter som testat på och börjat, jätteroligt! Senast var vi 38 

scouter på mötet, men vi har fortfarande ett problem med att få tillräckligt med ledare 

till mötena. Om bara någon missar mötet så blir det väldigt knappt. Vi har även en scout 

som behöver mycket ledarfokus, nästan en helt egen ledare ibland. Det försvårar även 

ledarsituationen en del. 

vi. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft många träningsmöten inför Scouternas dag.vi har haft 

första patrullmötet på terminen. Vi hade vår invigningsövernattning på Pettersberg där 

vi hajkade ut på fredag kväll och kom fram till Pettersberg på lördag lunch. 

Kommer hända fram till nästa KS: Nästa helg ska vi ha tävla i Scouternas Natt med Älgen. 

Sen kommer vi ha lite olika varierande möten, internationellt möte och matlagnings 

möte. Vi kommer ha Jota Joti tillsammans med Rovfåglarna.  

vii. Rovfåglarna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten enligt plan, vilket har inneburit bland annat att vi 

har lärt upp våra första åringar hur man surrar, eldar med mera. Avdelningen har varit 

på invigningshajk och sovit i Pettersbergs vindskydd. Fem av åtta scouter kom. Vi har just 

nu två patruller, Duvhöken och Havsörnen. Avdelningen tävlade med en mixad patrull på 

Scouternas Dag. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att tävla med Berguven på Scouternas 

Natt, men behöver söka om dispens då vi endast tänker tävla med våra sista åringar (tre 

scouter). Våra patruller kommer att ha sina första patrullmöten. Vi siktar på att delta på 

JOTI-JOTA, men letar efter en lämplig lokal att vara i. 

Övrigt: Vi kommer snart att kunna trycka avdelningströjor igen då vi har fixat nya 

screentrycksramar. Våra scouter gillar verkligen sina lyor och vi har haft lite rensning 

utav patrullmaterialet. 

viii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: 4 avdelningsmöten. mellan 13-18 scouter per möte. Fler o fler 

kommer och avdelningen börjar tar form. 
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Mötesnamn och plats: 

Sportmöte – Vanadis 

Laga turkisk mat – Vanadis 

Cluedo möte – Vanadis 

Etikmöte - Vanadis 

Vi har även hjälpt till på halvmaraton 11/9 med ca 20 scouter och vi har haft en härlig 

helg på Petters med Invigning av alla nya på avdelningen. 13 invigdes och vi var totalt 16 

på övernattningen. 

Kommer hända fram till nästa KS: Maraton 9/10, avdelningsmöte med tema: 

Laserdome, Livlina mm, avancerad eldning, bakning org och filmmöte på höstlovet. 

b) KUL: 

Ingen rapport inkommit 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Inget att rapportera 

ii. Vanadis: Se punkt 8. 

iii. Material: AU meddelar att lägermaterialet för närvarande inte ska användas. 

d) Pettersberg: 

Konstantin rapporterar att verksamheten flyter på. 

e) Ekonomi:  

Peter rapporterar att verksamheten flyter på.  

17. Övriga ärenden 

a) Planeringshelg: Punkten utgår. 

18. Infobladet 

Ett antal punkter att ta med till Infobladet gås igenom. 

19. KS avslutas 

Patrik avslutar mötet. 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Peter Gustafsson 

Ordförande Mötessekreterare 

 

 

____________________________ 
Aksel Aardahl 
Justeringsperson  


