PROTOKOLL KS
Datum:2021-11-07

Justerat: 2021-12-12

Kårstyrelsens sammanträde nr 496
Mötesdatum: 2021-11-07

Mötestid: Efter extra KST2021

Plats: Lokalen Vanadis

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Konstantin Josefsson, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Sofia
Lindberg, Leonard ”Lolle” Macchi samt Aksel Aardahl.
1.

KS öppnande
Patrik Anelli öppnade mötet.

2.

Val av justeringsperson
Konstantin Josefsson 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 12 Övrigt/Lolle – Scouternas Natt.

5.

Genomgång av föregående protokoll
KS493, 494 samt 495 lades till handlingarna.

6.

Kompletterande val och förändringar
Jolie Minteh, Maud Gradin, Mats Ljus, Daniel Carlryd, Daniel Rautio samt Anders Pettersson
önskar bli medlemmar i kåren. Då de är över 18 år skall detta enligt 2kap §1 i stadgarna
beviljas av kårstyrelsen.
KS beslutade att bevilja medlemskap för Jolie Minteh, Maud Gradin, Mats Ljus, Daniel
Carlryd, Daniel Rautio och Anders Pettersson i Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng.
KS beslutade att välja Jolie Minteh till assistent på Krypen.
KS beslutade att välja Maud Gradin, Mats Ljus, Daniel Carlryd, Daniel Rautio samt Anders
Pettersson till assistenter på Stingarna.
KS beslutade att notera att Febe Magnusson Amu inte är aktiv på tidigare vald avdelning
(Waingunga).
KS beslutade att Jolie Minteh, Maud Gradin, Mats Ljus, Daniel Carlryd, Daniel Rautio och
Anders Pettersson deltar avgiftsfritt denna termin.
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7.

Distriktsstämma
Distriktsstämman var i år digital. I kåren bestämde sig några för att gemensamt delta digitalt
från lokalen Vanadis medan andra anslöt från andra platser. Limpan lämnade in en motion
om att inrätta och anpassa badplatser för scouter som inte är helt simkunniga. Kåren röstade
för motionen men motionen röstades ner. Det fanns ytterligare två motioner (gällande
biogas samt alkohol) från en motionär som inte deltog och inte heller de förslagen röstades
igenom.

8.

Allmänt ledarmöte
Det kommer inte att genomföras några fler allmänna ledarmöten denna termin. Nästa möte
kommer att genomföras till våren.

9.

AU informerar
AL-råd – Det var tänkt att genomföra ett AL-råd på tisdag den 9 nov men AU har valt att ställa
in mötet. Frågan som tänktes diskutera var läger men AU känner att vidare diskussioner kring
läger inte är produktiva just nu.
Registerutdrag – Det går framåt, det finns ett tiotal som fortfarande inte visat upp
registerutdraget. Senast på julavslutningen skall alla aktiva visa upp registerutdraget.
Trygga möten – Det finns fortfarande fem ledare som behöver genomföra kursen.
Julavslutning och ledarsamkväm – Vi saknar just nu en ansvarig för julavslutningen.
Avslutningen är planerad till att starta klockan 14 00 den 12 december i Gustav Vasa
församlingssal. Möjlighet finns att börja ceremonin i Lillkyrkan klockan 15:30. Vanligtvis
startar ceremonidelen klockan 16.00. Vi siktar på att alla scouter ska få plats i Lillkyrkan och
därefter får föräldrar delta i mån av plats. En kontroll av tillåtet maxantal besökare i
Lillkyrkan behöver göras.
I år kommer nog ceremonidelen att ta en hel del tid då vi inte har haft utdelning av
förtjänstmärken på tre år pga pandemin. Avdelningsledarna behöver vara förberedda med
vilka scouter som ska få vilka trekantsmärken.
Första advent och julotta – Aksel frågar utmanarna om första advent och julottan. Moberg
ska kolla med Simon och Alban om ansvar för evenemangen.

10.

Läger 2021
a) Spårarscouter – lägerberättelse samt ekonomi – bilaga 1 (lägerberättelse) samt 2
(ekonomi)
Lägerberättelsen lägges till handlingarna.
Ekonomin för lägret lägges till handlingarna med en parantes gällande äventyrarledarnas
lägeravgift där flera avgifter inte är betalda än.
b) Upptäckarscouter – lägerberättelse samt ekonomi – bilaga 3 (lägerberättelse) samt 2
(ekonomi)
Lägerberättelsen lägges till handlingarna.
Ekonomin för lägret lägges till handlingarna med en parantes gällande äventyrarledarnas
lägeravgift där flera avgifter inte är betalda än.
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c) Äventyrarscouter – lägerberättelse samt ekonomi – bilaga 2
Lägerberättelsen är inte inlämnad.
Ekonomin för lägret lägges till handlingarna med en parantes gällande äventyrarledarnas
lägeravgift där flera avgifter inte är betalda än.
d) Utmanarscouter – lägerberättelse – bilaga 4
Lägerberättelsen lägges till handlingarna.
11.

Rapporter och meddelanden
a) Avdelningsrapporter
i.

Stingarna:
Hänt sen senaste KS: Möten enligt planering. Har 32 scouter, alla är där nästan jämt.
Behöver ha mycket verksamhet utomhus. Borde egentligen ha två avdelningar (dvs 3 st i
Bredäng!). Har 5 föräldrar som hjälper till, så vi är 4-6 st vuxna på varje möte (inkl Peter
och Tahmeed). Har delat in i patruller.
Kommer hända fram till nästa KS: Övernattningen som var planerad till november är
framflyttad till december. Vi kommer vara i Mälarhöjdens scoutlokal tillsamman med
Krypen.

ii.

Krypen
Hänt sen senaste KS: Möten enligt plan. Vi har cirka 20 scouter indelade i fyra patruller
och rätt god närvaro. Vi har fått en förälder som ledare och det är toppen, då vi
verkligen behöver avlastning.
Vi har haft ett halloweenmöte.
Kommer hända fram till nästa KS: Avdelningen kommer att ha möten enligt plan och
förbereda sig inför övernattningen i december.
Övrigt: Ledarteamet skulle må bra utav två stycken assistenter/utmanare.

iii.

Waingunga:
Hänt sen senaste KS: Vi har haft verksamhet med cirka 40 scouter per möte konstant.
Febe har avgått av tidsskäl.
Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatta möten, lokalövernattning.

iv.

Snabbfötterna:
Hänt sen senaste KS: Möten som vanligt, haft ett föräldramöte och en övernattning på
Petters.
Kommer hända fram till nästa KS: Planering med Gnagarna inför vår gemensamma
övernattning i november. Möten som vanligt.

v.

Gnagarna:
Hänt sen senaste KS: Vi har haft verksamhet utomhus som vanligt. Vi genomförde även
en lyckad invigningsövernattning med 32 deltagande scouter. Under veckan har vi haft
höstlovsmöte inomhus då vi var lite färre scouter, men i övrigt är det inte möjligt att
hålla möten inomhus då vi är så många.
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Kommer hända fram till nästa KS: Vi ska planera och genomföra en övernattning med
snabbfötterna den 19-21 november vilket vi och scouterna ser fram emot! I övrigt är det
vanlig verksamhet.
vi.

Skogsmännen:
Hänt sen senaste KS: i senaste månaden har vi haft några helg aktiviteter i början av
månaden, vi tävlade i scouternas natt och helgen efter deltog vi i Jota Joti. Vi har haft
tema möten, internationellt möte och matlagnings möte. Ledarna har börjat planera
resterande helg aktiviteter och e-kurs.
Kommer hända fram till nästa KS: Fortsätta med möten som vanligt och vi kommer i
slutet av november ha jul övernattning med Rovfåglarna

vii.

Rovfåglarna:
Hänt sen senaste KS: Möten enligt plan. Vi har ca. 6 scouter indelade i två patruller och
rätt god närvaro. En kompis till en av våra första åringar har varit med på ett möte, så vi
kanske får en till. En utav våra scouter har väldigt dålig närvaro (och det verkar det som
att han hade redan på Snabbfötterna).
Vi har haft ett halloweenmöte.
Kommer hända fram till nästa KS: Avdelningen kommer att ha möten enligt plan och
förbereda sig inför övernattningen i slutet av november och inför E-kursen (Leda
Patrull).

viii.

Kvart i Gustaf:
Hänt sen senaste KS: Detta har hänt på KIG sen senast
Maraton 9/10. Succé! Vi träffades 07:00 och var klara 19:30.
4 bilar. 20 scouter o 10 vuxna (från GVB + föräldrar)
Möten
6/10. Laserdome nära Vanadis. 18 scouter + 3 från RNS
13/10. Möte livlina i Vanadis. Ca 12 scouter.
20/10. Avancerad Eldning. Bredäng/Sätra. 14 scouter
27/10. Bakmöte. Vanadis. 8 scouter
3/11. Höstlov. Inget möte
Kommer hända fram till nästa KS: 4-5 Möten som scouterna planerar. Nästa större
äventyr är Viner som går av stapeln på Petters 3-5 december.
Övrigt: Det är färre antal scouter de senaste mötena. Det känns som de bestämmer sig
utifrån hur ”kul” mötet förväntas bli. God stämning hos de som kommer. Vi får prata om
det med gruppen.

ix.

Betongen:
Ingen verksamhet denna termin.
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b) KUL:
Sedan förra rapporten har inga ledare genomgått Trygga möten. Påminnelsemail har gått ut
till de ledare som nu behöver gå Trygga möten. Kanske kan KS hjälpa till att ytterligare
påminna.
En variant av Leda avdelning på två helger kommer att genomföras i vinter. Det är en bra
kurs för de som redan gått Leda scouting och varit på avdelning ett par år. Läs mer nedan.
Inför nästa KS är det fem 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 scouterna.luvit.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 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://scouterna.luvit.se/tryggamoten/activities/listactivities_ext.aspx?inapp=1
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 Stockhomsområdet
28-30 Januari / 25-27 mars / Sista anmälningsdag 15 december /
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/110/leda-avdelning-vinter
Kursen består av en två helger och utbyte med en annan kursdeltagare (peer learning )
däremellan.

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) Status Projekt Vanadis
Extra KST hölls före detta möte där budget och Färdplan Vanadis fastställdes. Moberg
kommer att begära att de rapporterar inför varje KS. Harald har sökt bidrag från fyra stiftelser
för renoveringen. En informationsfilm är inspelad för att engagera till bidrag för lokalen
Vanadis.
d) Lokaler och materiel:
i.

Bredäng: En whiteboardtavla på hjul finns i stora salen, den tillhör våra hyresgäster men
den är lite i vägen.

ii.

Vanadis: Vi har säkrat ner lokalens el och förhoppningsvis går elkostnaden ner. Vi vet
dock fortfarande inte driftskostnaden för lokalen än.

iii.

Material: Surrningsstängerna är färdiga och behöver bara transporteras till lokalerna.
Inga stänger transporteras till lokalen Vanadis just nu men kan transporteras till lokalen
Bredäng.

e) Pettersberg:
Scoutstugan är fullbokad med uthyrningar. Tiden för ”Lerhavet” har kommit. Det märks när
det är många scouter ute samtidigt.
Avloppet – kommunen ska åka ut och inspektera i veckan. Vår entreprenör för dialog med
kommunen. Kommunen vill att avloppsvatten samlas i en tank för att minska utsläpp. Vårt
förslag är att endast förvara fekalier och hårt material. Vi anser att det finns stor risk för
frysning och vattensprängning med kommunens förslag samt att det är orimligt för vår
verksamhet. Mer info kommer efter kommunens inspektion.
f)

Ekonomi:
Kåren har fått ett extra hyresbidrag från kommunen på 11 500 kr. Det är otroligt viktigt att all
närvaro fylls i ordentligt då vi söker mycket bidrag på våren.
Gällande lägerekonomin: Upptäckarlägret avvek från budget, det var en nollbudget men gick
med minus. Spårarscoutlägret gick enligt budget (minusbudget.) Äventyrarlägret resulterade
i en stor avvikelse från budget.
För övrigt rullar ekonomin på.

12.

Övriga ärenden
a) Lolle – Scouternas natt: Svar har kommit från Anders Lundin/TOIS. Det gäller två saker – för
de tävlanden, både Rovfåglarna och Skogsmännen (och ytterligare två eller tre tävlande
enheter) som inte fick starta på nattorienteringen: Starten till nattorienteringen stängde 01
men vi var där 01.15/30.
Punkt två: Vi har inte lämnat in vår kontroll i tid/överhuvudtaget. Detta ledde till att TOIS fick
göra en ny kontroll. De tycker detta ligger oss till last.
Patrik ska ha möte med TOIS måndag 8 november.
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13.

Infobladet
Resultat extra KST. Länka till bidragsfilmen. Ledarsamkväm. Inbjudan till julavslutning. Hela
320 medlemmar idag, stort rekord!

14.

KS avslutas

____________________________
Patrik Anelli
Ordförande

____________________________
Agnieszka Wrzalik
Sekreterare

____________________________
Konstantin Josefsson
Justeringsperson
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Bilaga 1 – Spårarscouternas lägerberättelse Vässarö
2021
2021 års spårarläger tog plats på Vässarö med Stingarna (7 scouter, 2 ledare, 1 förälder) och Krypen
(7 scouter, 2 ledare, 1 förälder) från Bredäng och Waingunga (18 scouter, 6 ledare, 3 föräldrar) från
stan.
Ett gäng ledare åkte ut den 17 juni på förläger och den 18 juni anlände Waingungas scouter som
passade på att i lugn och ro resa sina tält, klättra på klätterväggar och bastubada innan Stingarna och
Krypen kom ut den 19 juni.
Alla scouter fick tillverka egna matpåsar, och första kvällen alla var samlade höll vi ett eget lägerbål.
En dag begav sig scouterna patrullvis ut på en dagshajk runt södra Vässarö med ett flera timmar långt
stopp för hajkbombslagning och bad. Scouterna fick en förmiddag segla optimistjollar och paddla
kanoter i Fladan. På lägret fick spårarna också gå trapperspår, tävla mot andra spårare på ön under
olympiad.
Trots coronarestriktioner var det inga moment som behövde ställas in. Även ett ö-gemensamt
lägerbål utomhus och med avstånd mellan kårerna kunde genomföras. Sista kvällen besökte
scouterna markan och köpte godis.
Vi packade dagen därefter ihop och lämnade ön den 22 juni för denna gång med minnen och en
längtan att återvända även i framtiden.

Mvh
Alban, lägerchef
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Bilaga 2 – Utfall lägerekonomi 2021
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Bilaga 3 – Upptäckarnas lägerberättelse Limmernäs
2021
Verksamhetsberättelse för upptäckarlägret på Limmernäs 2021

Upptäckarnas sommarläger 2021 ägde rum den 8-14 augusti på Limmernäs ängar, utanför
Linköping. Detta år så åkte upptäckargrenen på ett helt eget läger, utan scouter från någon
annan gren. Detta beräknar vi gav de ledare som var aktiva på lägret en större arbetsbörda när
det kommer till förläger, efterläger, hantering av materiel och total arbetstid på lägret. Vi
saknade även en broaktivitet med äldre/yngre scouter. Dock förlöpte lägret trots detta mycket
väl, och vi såg även fördelar med att inte behöva anpassa oss till andra grenar och deras
aktiviteter/tider. På lägret följde 22 scouter från Gnagarna med, och 11 scouter från
Snabbfötterna, vi hade totalt 6 patruller. Totalt var vi 7 st ledare och 2 i köket.

Lägrets första dag fick patrullerna
sätta upp sina egna tält, och hjälpa
till att bygga gemensamma
matbord. Temat för lägret var
Harry Potter och scouterna fick
träffa ledare utklädda till Ron,
Hermione och Harry, och under
lägrets gång utfördes olika
uppgifter tillsammans där
scouterna skulle besegra den onde
Voldemort. I detta la vi in olika
scoutrelaterade aktiviteter.
Exempelvis hade vi täljning och
hantverk, där scouterna fick göra och dekorera sina egna trollstavar. Vi hade naturlära, olika
typer av samarbete, vi gick på dagshajk och lagade lunch över öppen eld. Temat avslutades
med en gemensam aktivitet där scouterna skulle träffa dementorer med livlina, springa en
bana genom skogen och slutligen besegra Voldemort med en trollformel.
I övrigt bedrevs vanliga aktiviteter för ett upptäckarläger, såsom renhornet, patrulltävlingar,
och 5-kamp. Lägret avslutades med ett stämningsfullt lägerbål och en ceremoni där alla
scouter fick ett Harry Potter-inspirerat lägermärke.
Generellt så hade vi ett lite annorlunda, men väldigt lyckat upptäckarläger med god närvaro
bland scouter och ledare, samt ett väl planerat och förberett program. Stort tack till alla
medverkande scouter och ledare som var med och bidrog till ett fantastiskt läger!
Sofia Lindberg, Lägerchef och AL på Gnagarna. Oktober 2021.
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Bilaga 4 – Utmanarnas lägerberättelse Boomerang
2021
Lägerberättelse, sommarläger KIG 2021
För sommaren 2021 beslöt Kvart I Gustaf (KIG) att Boomerang skulle bli årets sommaraktivitet.
Boomerang är ett sommarläger riktat till utmanare och roverscouter som hålls på Vässarö och
arrangeras externt. KIG har därmed ej planerat aktiviteterna under lägret. Boomerang hölls mellan
24/6 till 4/7. KIG tillhörde en by vilken även bestod av scouter från Värmdö (blandade kårer), scouter
från Örnsberg och Dront, utmanarna från RNS. Med dessa lagade vi mat tillsammans och levde ihop
med. Från KIG var vi 2 ledare (Petra Ljunggren och Roxanne Carlsson Norlin) och 10 utmanare (för
namn, se slutet av sidan).

Lägret var uppbyggt så att det fanns en väldigt stor blandning av olika aktiviteter som skedde
simultant under lägret. Vissa var man tvungen att förboka och andra var drop in. Exempel på
aktiviteter som funnits under lägrets gång är beach volleyboll, trapperspår, odlingsskola, segling,
brädspel, pyssel, paddling i olika former, tävlingar, nattbio, stand up paddle bord, yoga, föreläsningar
och kurser samt mycket mer. Det fanns även gemensamma aktiviteter som hela lägret deltog i så
som midsommarfirande. Midsommarfirandet bestod av element som resning av midsommarkrans,
dansträning och dans på logen. I början och i slutet av lägret fanns det även gemensamma
ceremonier hållna av lägret för uppstart och avslut av lägret. Resa till och från lägret gjordes
kommunalt samt med Vässarös egen båttransport.
Deltagare under lägret
Ahlvin
Aksel
Baltazar
Corinne
Emmy
Febe
Harald
Leonardo
Ossian
Sandra
Ledare:
Petra Ljunggren
Roxanne Carlsson Norlin

Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 496

Sid 12/13

Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 496

Sid 13/13

