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Kårstyrelsens sammanträde nr 501 
Mötesdatum: 2022-04-03 Mötestid: 18:30 Plats: Teams-möte  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Konstantin Josefsson, Simon 

Ström, Sofia Lindberg samt Leonard ”Lolle” Macchi. 

 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Simon Ström 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 utan tillägg.  

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS 497 lades till handlingarna. KS499 samt 500 återremitteras till kommande möte. 

6. Kompletterande val och förändringar 

Inga kompletterande val gjordes. 

Lolle ankom mötet. 

7. Scouternas Dag 

Ingen rapport har inkommit från Alban. Båda kontrollerna som kåren är ansvarig för är 

inskickade till tävlingsledningen. Sista anmälningsdag för tävlingen är den 17 april. 

8. Valborg Bredäng 

Ingen information om arrangemanget har nått Simon eller Peter. Flera föräldrar på 

Rovfåglarna har efterfrågat arrangemanget.. 

9. Inför budget och verksamhetsmöte 8 maj 

Innan KS i maj kommer vi att hålla ett budget- och verksamhetsmöte. Det är bra att börja 

arbeta med detta innan KS i maj. Vilka är våra fokuspunkter för kommande år? Det väller in 

intresseanmälningar till spårarscouterna hela tiden, vill vi ha en till spårarscoutavdelning med 

föräldraledare? Vi kan verkligen ta tillfället i akt att göra något år 2022/2023. Vi behöver även 

börja planera 100-års jubileumet. 
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Sofia lägger upp en blänkare på FB samt skriver en text till infobladet. Agga mailar ut kartan 

samt verksamhetsplanen för detta år. 

10. AU informerar 

Registerutdrag – det är fortfarande två ledare som behöver visa upp ett registerutdrag.  

Trygga möten – en ledare som behöver genomföra kursen. 

AL-råd – Tidigare datum 26 april är ändrat till 3 maj. Vad vill vi ha för tema? Lägermaterial? 

Årsmöte Jakobsbergs gård – Jakobsbergs gård har årsmöte den 6 april. Kåren har möjlighet 

att skicka två representanter. Patrik kan inte delta detta år, är någon annan intresserad av att 

delta? 

Kåravslutning – Patrik har frågat utmanarlaget om vad de önskar göra på avslutningen. Då de 

fortfarande inte har svarat kan grenarna nu fritt välja bland uppgifterna som finns. 

Uppgifterna mailades ut tidigare under dagen.  

Styrelsen beslutade om följande arbetsfördelning för kåravslutningen:  

Mat – Utmanarna 

KM i livlina – Upptäckarna 

Fix/iordningsställande runt ceremoniplatsen – Waingunga? 

Aktivitet för ledare utmanare efteråt – Stingarna?  

Spår till avslutning/aktivitet på plats – Äventyrarna 

Ceremoni – AU 

11. Läger 2022 

a) Spårarscouter 

Intet nytt. 

b) Upptäckarscouter  

Intet nytt. 

c) Äventyrarscouter – budget 

Äventyrarna har fortfarande inte skickat in en budget som styrelsen kan ta ställning till.  

d) Utmanarscouter 

Sommaraktiviteten blir troligtvis cykling på Gotland. 

12. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Möten och övernattning med Krypen på Petters, mkt lyckat. 18 

stingare deltog. 

Kommer hända fram till nästa KS: Möten. Öva inför Scouternas dag, peppa inför läger. 

ii. Krypen 

Hänt sen senaste KS: Vi har haft med oss 10 scouter på en gemensam övernattning med 

Stingarna på Pettersberg. Möten enligt plan. 
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Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att leta påskägg nästa möte och ha 

uppehåll under påsklovet 

Övrigt: Vi behöver hjälp ibland med extra ledare när någon av oss är sjuka eller inte kan 

närvara. 

iii. Waingunga:  

Ingen rapport inlämnad. 

iv. Snabbfötterna:  

Ingen rapport inlämnad. 

v. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten som vanligt med bl.a. stadsorientering, 

jämställdhet och woodcraft som tema. Vi är fortsatt utomhus och det är skönt att det 

börjar bli varmare och ljusare så att vissa aktiviteter blir lättare att genomföra. I helgen 

har vi även övernattning med Snabbis där totalt 38 scouter är anmälda. Jättekul! 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi övar inför Björnklon med olika sorters möten och 

hoppas att det går bra på tävlingen den 7 maj!  

Övrigt: Vi är över 40 scouter på avdelningen och har fått sätta stopp för nya, vilket är 

roligt att vi är så många men synd att scouter får stå i kö. 

vi. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten som vanligt. Vi har haft vår woodcraft, 

märkesmöte och patrullmöte. Nu i helgen är våra scouter ute på patrullövernattningar. 

Kommer hända fram till nästa KS: Möten som vanligt. Några kommande möten kommer 

att handla om matlagning, bildorientering och så kommer vi ha The Matrix-temamöte. Vi 

kommer ha en träningsövernattning tillsammans med Rovfåglarna 

vii. Rovfåglarna:  

Hänt sen senaste KS: Bägge våra patruller har egna patrullövernattning, vilket är första 

gången på flera år som Rovfåglarna åker på det. Möten enligt plan. 

Kommer hända fram till nästa KS: Två utav våra sista åringar kommer att åka på E-kurs 

under påsklovet. I slutet av april så åker hela avdelningen på träningsövernattning 

tillsammans med Skogsmännen till Frustunaby. 

Övrigt: Ifall utmanarna vill hjälpa till på ett Krypenmöte så är de välkomna att vara med 

som en eller två deltagande patruller på Rovfågelmötet efteråt, så länge vi kommer 

överens om det innan. 

viii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: Möten varje onsdag med 8-10 scouter per möte. Föräldramöte 

genomfördes den 16/3 med 9 deltagande föräldrar. Bra möte. 

Nattvandring 25-26 mars med 5 deltagande scouter där vandringen gick från Tungelsta 

till Petters under natten, 19:30-05:00.  

Kommer hända fram till nästa KS: Möten samt Lådan 22-24 april 
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ix. Betongen:  

Ingen aktivitet denna termin. 

b) KUL: 

Sedan förra rapporten har en av kårens ledare gått Trygga möten. Nu är det bara en nya 

ledare i kåren som behöver gå Trygga möten. Bra jobbat alla som gått kursen och som peppat 

ledarkamrater!  

Nu är det hög tid att anmäla sig till Leda avdelning Sommar på Vässarö. Sista anmälningsdag 

är på söndag 3 april! 

Inför nästa KS är det 1 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 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/leda-

scouting-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 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. 
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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 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 

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) Projekt Vanadis:  

Förra helgen var det arbetshelg med fokus på ledarrummet. Mycket gjordes under helgen 

och det mesta är nu gjort. Det finns lite småsaker kvar att lösa i rummet. Två 

styrelsemedlemmar deltog. 

Vi väntar fortfarande på besked från kommunen gällande övrig ombyggnad.  

Diskmaskinen är inte installerad än. Fönstret är inte lagat än.  

Konstantin var på plats i onsdags och då var alla luckorna öppna. De har eventuellt stått 

öppna sedan i lördags. Enligt information har beslut tagits om att testa att ha luckorna 

öppna? Enligt styrelsen finns inget sådant beslut, luckorna ska vara stängda då vi inte är på 

plats. Konstantin mailar ledarna i om att stänga luckorna.  

d) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: En skrivare har levererats och väntar på att bli inkopplad. I höst kan vi inte 

använda Kungsörnens lya som förvaring då Rovfåglarna troligtvis kommer att ha tre 

patruller. Detta innebär att vi behöver få tillbaka Rovfågelskåpet från våra hyresgäster 

för att kunna förvara materialet som idag finns i Kungsörnens lya.  

Ledarna önskar internet i lokalen. Peter ska lösa detta. 

ii. Vanadis: Se rapport från projekt Vanadis. En skrivare har levererats.  

iii. Material: Det finns stora stockar nedanför Ljusnan låga som kan användas till ved men 

de behöver bäras till vedförrådet där de kan torka. Veden i vedförrådet är till för 

avdelningarna men våra hyresgäster använder gärna upp veden varpå vi inte förvarar 

större mängder i vedförrådet. En ny huggkubbe behövs. 
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e) Pettersberg: 

Hänt sen senaste KS: Verksamhet och uthyrningar som vanligt. 

Kommer hända fram till nästa KS: Väntar på besked från kommunen på att sätta igång med 

ombyggnad av avloppet. Högt tryck på att boka. 

f) Ekonomi:  

Inget att rapportera. Arbete pågår med stadsbidragsansökningar.  

Vi har fått det stora bidraget från Riksorganisationen Scouterna. Vi har även fått mer pengar 

än vi förväntat oss via stadsbidraget – det har ökat ordentligt i år.  

13. Övriga ärenden 

a) Sofia: Gnagarna var på Petters i helgen. Ledarna upplever att det var väldigt dåligt städat av 

senaste hyresgästen. Det fanns kläder i en säng, spisen inte urrakad och badrummet var 

lerigt. Spårarscouterna tar på sig detta, de var där sist. 

b) Moberg: Avdelningsledaren i Betongen har meddelat att de lägger ner sin verksamhet. 

c) Moberg: Valberedningen har skickat ut sin enkät och alla uppmanas att fylla i den. 

14. Infobladet 

Kåravslutning, ceremoni kl 15, tid 13-16. Verksamhetsmöte. Valberedningens utskick. KO har 

ordet.  

15. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Simon Ström 
Justeringsperson 


