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Kårstyrelsens sammanträde nr 498 
Mötesdatum: 2022-01-18 Mötestid: 18:30 Plats: Teams-möte  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Sofia Lindberg samt 

Leonard ”Lolle” Macchi. 

 

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, 13/b Peter samt 13/cPatrik. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS496 lades till handlingarna. 

KS497 återemitteras till nästa möte. 

6. Kompletterande val och förändringar 

Inga kompletterande val gjordes. 

7. Status Covid-19 

Riksorganisationen Scouterna har inte ändrat sina rekommendationer på något sätt. Det är 

fortfarande upp till varje kår att sätta egna regler. Det går fortfarande möjligt genomföra 

scoutverksamhet. KS uppmanar avdelningarna att genomföra aktiviteter utomhus. 

Avdelningarna uppmanas att informera KS om ett flertal ledare eller scouter på avdelningen  

blir sjuka.  

8. AL-råd 15 feb 

En inbjudan behöver skickas ut. Ett diskussionsförslag inkom från Alban och styrelsen föreslår 

att det diskuteras på mötet. Mötet startar 20.00 och pågår till 21:30. Agga skickar ut inbjudan 

till alla avdelningsledare samt Rebecka på Snabbfötterna. 

Förslag till kommande AL-råd: Bjuda in valberedningen. 

9. Terminsprogram VT22 – bilaga 1 

KS beslutade att fastställa terminsprogrammet för VT22 enligt bilaga 1.  
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10. AU informerar 

Registerutdrag – Moberg har skickat ut en aktuell version till KS med ledare som behöver 

visa upp sitt registerutdrag. Ett antal personer har bokat in ett möte med Moberg den 20 

januari vilket innebär att det bara är en avdelning kvar. Agga mailar dem. 

Trygga möten – Fyra ledare behöver genomföra kursen. 

Julavslutning och ledarsamkväm – Det var en bra avslutning, alla avdelningarna var nöjda. 

Dock behöver vi i framtiden fundera över hur och var vi ska ha julavslutning. Det märks att vi 

har växt ut ur både församlingssalen och Gustav Vasa Lillkyrka. Vi har tidigare haft avslutning 

i Bryggarsalen och därefter gått i samlad tropp till Lillkyrkan. Det kan vara ett alternativ som 

är värt att titta på. Likaså om vi ska genomföra den ceremoniella delen i Storkyrkan. Kan det 

vara ett alternativ att ha julavslutningen på en vardag och då endast ha den ceremoniella 

delen? Detta behöver diskuteras i god tid inför nästa julavslutning. 

Första advent, julotta – Julottan gick bra, dock fick vi inte nyckeln till tornet. Som mest var 

10-11 scouter på plats, några stannade hela natten medan andra besökte under natten. På 

Midnattsmässan stod vi med facklor och på julottan stod vi med kollekten. Kyrkan hade inga 

besökare under natten – det var ovanligt. Det brukar alltid vara någon eller några besökare 

annars.  

11. Läger 2022 

a) Spårarscouter 

Spårarna kommer att delta på Miniscout men datum är inte fastställt än. 

KS beslutade att utse Peter Gustafsson till lägerchef. 

b) Upptäckarscouter 

Upptäckarscouterna åter till Brittmäss 7-13 augusti (v32) med förläger 5-6 augusti.  

KS beslutade att utse Sofia Lindberg till lägerchef och Ahlvin Wallnerström till vice 

lägerchef.  

c) Äventyrarscouter 

Äventyrarscouterna åker på läger 25 juli – 5 augusti (v30-31) med förläger 23-24 augusti. 

Lägerplats och lägerchef inte bestämt än. 

d) Utmanarscouter 

Ingen information än.  

12. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Hade sista mötet, deltog på julavslutning. 

Kommer hända fram till nästa KS: Planering med ledarna 16 januari. Första mötet med 

scouterna den 18 januari.  
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ii. Krypen 

Vi planerar att lägga mera fokus på att "Hitta lugnet" med våra scouter. Första mötet på 

onsdag. Två till ledare hade underlättat för avdelningen. Vi tror vi kommer att tappa en 

del scouter som inte har haft så stort intresse (tyvärr andra-åringar), men samtidigt får vi 

en ny som ska börja. Vi kommer försöka att ha aktiviteter enbart för andra-åringar efter 

tips från Waingunga och hoppas att det kan bli en framgångsfaktor för att behålla andra 

åringar. 

iii. Waingunga:  

Hänt sen senaste KS: Sedan sist har vi haft möten och deltagit på kåravslutningen. Förra 

veckan träffades alla Waingungaledare hos Josef där vi åt middag och planerade 

terminen.  

Vi följer coronaläget noga och märkte inför julavslutningen en lägre närvaro, men hade 

på terminens första möte mer normala nivåer med 39 scouter varav 4 nya. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatta möten. Förhoppningsvis 

spårarlägerplanering. 

Övrigt: Vi föreslår Peter som lägerchef för spårarna. Josef hade anmält sig till ALU men 

kursen har skjutits upp på grund av Corona. 

iv. Snabbfötterna:  

Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har vi haft vårt sista möte med pepparkaksbak 

med låg närvaro (9 stycken). Vi har även planerat klart terminen och kör igång på 

måndag den 17/1 och tänker hålla oss utomhus så mycket som möjligt framöver. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fram tills nästa KS kommer terminen vara igång och 

möten kommer att hållas som vanligt, utomhus. 

v. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har planerat vissa delar av terminen under planeringshelgen, 

samt haft det första mötet i måndags. Vi har även pratat mer om sommarlägret med 

Snabbfötterna. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi fortsätter med möten utomhus, både på grund av 

Corona och på grund av platsbrist inomhus. Vi ska även ha en gemensam ledarmiddag 

där vi planerar alla vårens möten eftersom inte så många ledare kunde närvara under 

planeringshelgen. 

Övrigt: Vi befarar en minskning av scouter nu de närmste veckorna på grund av den 

massiva smittspridningen som redan har börjat och verkar öka. Därefter hoppas vi kunna 

ha fler scouter och möten som vanligt. 

vi. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Vi hade vårt första möte i torsdags, både Lärka och Lolle var sjuka 

så vi hade hjälp från Rovfåglarna emat för mötet var Kims spionmöte. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer fortsätta med möten som vanligt, vi 

kommer hålla i en dagsaktivitet som kommer vara friluftssäkerhetsfokuserad. 
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vii. Rovfåglarna:  

Vi börjar terminen på onsdag. 

viii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: Viner i början december på Petters med ca 12 scouter Avslutning i 

Gustav Vasa kyrka med kåren där ca 7 scouter + 4 ledarassisstenter deltog. 

Planeringsdag i Vanadis 8/1 med 9 scouter. Första mötet för året 12/1 där ett pulkamöte 

vid Trekanten genomfördes med 12 scouter. 

Kommer hända fram till nästa KS: Möten varje onsdag. Skidresa till Romme i början 

februari där 12 scouter är anmälda.  

Övrigt: Ledarteamet har pratat budget mellan oss och med scouterna. Scouterna vill 

göra vissa ”dyra” aktiviteter såsom skidresa i februari samt hyra segelbåt i maj. Vissa 

scouters familjer har dock inte pengar för det men vi vill inte exkludera någon. Därav vill 

vi kunna ge bidrag till de som behöver det. Finns det att söka i kåren eller tar vi av 

avdelningskassan? Finns det rutiner för hur vi gör det? En scout har ”ansökt” och fått ok 

att betala skidresan senare och en scout har ”ansökt” att betala hälften. 

ix. Betongen:  

Har troligtvis inte verksamhet denna termin. Lolle ska undersöka saken med alla 

medlemmar. 

b) KUL: 

Sedan förra rapporten har inga ledare genomgått Trygga möten men på KS i november 

valdes sex nya ledare in på avdelningar varav fyra gick Trygga möten under oktober och 

november.  

Påminnelsemail har gått ut till de ledare som nu behöver gå Trygga möten och välkomstmail 

med information om utbildningar har gått ut till de nya ledarna. 

På grund av smittspridningen kommer inga kurser med fysiska träffar genomföras fram till 9 

februari. Det gör att Leda avdelning Vinter har skjutits fram och fått förlängd anmälningstid 

då det fortfarande finns några platser kvar. Det är en bra kurs för de som redan gått Leda 

scouting och varit på avdelning ett par år. Läs mer nedan.  

Nu finns också möjlighet att anmäla sig till Treklöver Gilwell. 

Inför nästa KS är det 4 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. 
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Leda scouting - Bandhagen 

17 februari 18.30-21 / 19 februari 08-17 / Sista anmälningsdag: 6 februari / 

https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/125/leda-scouting-i-bandhagen 

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 

25-27 mars / 22-24 april /Sista anmälningsdag 13 mars 

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. 

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 

https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/109/treklver-gilwell-alla-rstider 

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 

c) Status projekt Vanadis 

Ingen rapport har lämnats. 

d) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Funkar bra 

ii. Vanadis: Ingen info finns. 

iii. Material: Ingen info finns. 

https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/109/treklver-gilwell-alla-rstider
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e) Pettersberg: 

Hänt sen senaste KS: Haft uthyrningar.  

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsätter ramla in bokningar till VT, mest från AirBnb 

vilket ger kåren pengar. Vi håller tummarna att pågående pandemin inte påverkar oss som 

den gjorde förra året. 

Övrigt: PM till äventyrarledarna: För äventyrarna som ska boka torpet önskar jag att 

äventyrarledarna förbereder det hela, förra året ramlade det in önskemål med kort varsel 

vilket gav en hel del strul. 

Vi avvaktar kommunens beslut gällande hanteringen av avloppet. Kåren har ifrågasatt 

kommunens lösning då vi inte tror att vägen kommer att kunna hantera den mängden tung 

trafik.  

f) Ekonomi:  

Peter har sökt Sensus bidrag.  

Scouterna har fått 20 miljoner av riksdagen för att stötta den direkta barn -och 

ungdomsverksamheten. Detta ekonomiska bidrag kommer att delas ut till alla kårer och 

storleken på utbetalningen kommer att vara beroende av kårens storlek. GVB kommer 

troligtvis att få ca 60 000kr. 

Insamlingen till Projekt Vanadis rullar på och Peter kommer att rapportera vid tillfälle. Som 

exempel ska nämnas att en privatperson har skänkt 15 000kr! 

Kåren har fått kollekten från julottan i Gustav Vasakyrkan, summan är dock okänd just nu.  

13. Övriga ärenden 

a) Sofia: Det cirkulera en artikel från tidningen Expo, där en scoutledares ideologi noteras inte 

stämma överens med Scouternas värden. Riksorganisationen Scouterna hanterar just nu 

ärendet. Delar av vår kår har haft samröre med scoutledaren samt dennes scoutkår. Vi får se 

vad som händer framöver. GVB accepterar inte ideologin hos berör scoutledare. 

b) Peter: AU informerar om oacceptabelt beteende från en vuxen medlem i kåren och avser att 

skicka ett brev från styrelsen.  

c)  Moberg: Den 24 januari är det dags för uppstartsmöte för Scouternas dag. Mötet sker 

digitalt kl19-21. GVB har kontroll på Myrstigen och Älghornet. Moberg ska prata med Alban 

hur vi löser kontrollerna. Pliiiggis har informerat oss om att han inte kan ställa upp för GVBs 

räkning då han är engagerad för Hässelby scoutkår.  

d) Moberg: Registerutdrag och Trygga möten – Nästan alla ledare på avdelningarna har visat 

upp registerutdrag och genomfört kursen Trygga möten. Det är dock viktigt att vi börjar 

diskutera hur vi på lång sikt implementerar dessa två steg i vår kår. Vad händer om man inte 

visar upp registerutdrag eller genomför kursen? Vad finns det för konsekvenser? Infaller 

konsekvenserna på personlig eller avdelningsnivå? Vem är ansvarig för att driva igenom 

konsekvenserna? Var ska detta vara dokumenterat? Registerpolicyn behöver uppdateras 

med konsekvenstext. Sofia skriver ett förslag på konsekvenstext. 
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14. Infobladet 

Storlek på kåren. Ytterligare mandat på Scouternas stämma i höst (4 st). Julnatten (Alban). 

Julavslutningen. Sc dag/kontroller (Patrik). Texter skickas senast torsdag till Peter.  

15. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Leonard Macchi 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Terminsprogram VT22 

 

  

Januari Februari Mars April

v52 1 Nyårsdagen 1 prel Grottkrypning 3-åringar äventyrare v9 1 Sportlov  /  Ekurs v13

2 v5 2 2

3 3 3

4 4 4

v1 5 5 5

6 Trettondedag jul 6 KS 18:30 6 KS 18:30 v14

7 7 7

8 AL-råd 9:30 / Pettersbokningar 14 8 8

9 v6 9 v10 9

10 Läsåret börjar / Gnagarna börjar 10 10

11 Waingunga börjar 11 11

v2 12 KiG börjar 12 12 Waingunga Petters

13 Skogsmännen börjar 13 13 v15

14 14 14

15 15 AL-råd 15

16 KS 18:30 Stan v7 16 v11 16

17 Snabbfötterna börjar 17 17

18 Stingarna börjar 18 Gnagarna annan stuga/prelPetters 18

v3 19 Krypen/Rovfåglarna börjar 19 19 SKM PrlÖV Torpet

20 20 20

21 21 21 v16

22 22 22 AL-råd

23 v8 23 v12 23

24 24 24

25 25 Snabbfötterna annan stuga/prel Petters 25 Utmanarna Torpet

v4 26 26 E-kurs 26 Krypen/Stingarna Petters ÖV  /

27 27 SKM PrlÖV

28 v9 28 27 v17

29 Snåriga Skäggen 28

30 v13 29

31 30

31
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April Maj Juni

v13 1 Upptäckarna ÖV Petters 1 Första Maj v22 1 v26

2 SKM PtrlÖV Torpet 2 2

3 KS 18:30 3 3

4 v18 4

5 5 4 StockholmMarathon

v14 6 6 5 Kåravslutning Brd v27

7 7 Scouternas Dag 6 SvNatDag

8 8 Budget/verksamhetsmöte / KS 18:30 7

9 9 v23 8

10 10 9

11 Påsklov v19 11 10 Läsårets sista dag / Vandrarnas hajk

12 12 11

v15 13 13 12 KS 18:30 v28

14 14 13

15 Långfredag 15 Lägermaterialvård Petters 14

16 Påskafton 16 v24 15 prel förläger Spårarscout

17 Påskdagen 17 16

18 Annandag påsk v20 18 17 prel Spårarläger Miniscout

19 19 18

20 20 Waingunga ÖV Petters/Torpet 19 v29

v16 21 21 Gnagarna Andraårshajk 20

22 Äventyrarna ÖV / Lådan 22 21

23 23 v25 22

24 24 AL-råd 23

25 v21 25 Äventyrarna hajk (ÖV vanadis) 24 Midsommarafton

26 AL-råd 26 KristiHimFärd 25 Midsommardagen

27 27 26 v30

v17 28 28 27

29 29 28

30 Valborg Bredäng 30 v26 29

v22 31 30
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Juli Augusti

v26 1 1 Äventyrarna läger

2 2

3 v31 3

4 4

5 5 Upptäckarna förläger

v27 6 6

7 7 Upptäckarna läger

8 8

9 9

10 v32 10

11 11

12 12

v28 13 13

14 14 KST

15 15

16 16

17 v33 17

18 18 Läsåret börjar

19 19

v29 20 20 Planeringshelg Pettersberg

21 21

22 22

23 Äventyrarna förläger 23

24 v34 24

25 Äventyrarna läger 25

26 26

v30 27 27

28 28

29 29

30 30

31 31


