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Kårstyrelsens sammanträde nr 354 
Datum: 2009-09-06 Tid: 18.30 Plats: Bredängslokalen 

Närvarande: Peter Gustafsson, Konstantin von Josefsson, Elin Robertsson, Elzbieta 
Wrzalik, Agnieszka Wrzalik, Kjell Lindberg (Limpan), Anna Johansson, Robin 
Engström, Simon Ström, Johanna Ljungwaldh Jonas Håkansson, Lars-Olof Sandberg 
(iii) samt Daniel Vanderwert-Gebert. 

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
 Elin Robertsson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Det bestämdes att justera röstlängden vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen 16a/ Åsa Jonsson via 
Agnieszka Wrzalik samt 16b/ Postmottagare. 

5. Genomgång av protokoll från KS 352 samt 353 
Beslöts att bordläggas till nästa möte. 

6. Kompletterande val 
a. KUL 
Beslöts att tillsätta Björn Hultenberger 
 
b. Övriga val 

• Ass Gnagarna Petra Ljuggren – KS beslutade att styrka tillsättningen. 
• Tf vAL Gnagarna Sandra Wrzalik – beslutades att Gnagarna skulle ta 

tillbaka frågan till avdelningen. 
• Ass Skogsmännen Petra Ljunggren samt Viktor Knaust – KS 

beslutade att styrka tillsättningen. 
.  

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: Har kört igång terminen med ett utsparksmöte. Första mötet efter 
rekryteringen var ett glatt möte och resulterade i 18 scouter. Sex gamla scouter 
och 14 nya. Till nästa scoutmöte skulle ytterligare en gammal och en ny dyka 
upp. Av de nya scouterna så är ganska många från Bredängsskolan och an har 
en dryg 50-50 fördelning mellan Bredängsskolan och Slättgårdsskolan. 
Gällande rekrytering så hör Fruängsskolan till Västertorps scoutkår varvid vi inte 
bör rekrytera där. Segeltorp ligger i en annan en annan kommun men bara 
tvärs över motorvägen, har de någon scoutkår?  Avdelningen hoppas kunna 
hålla kvar alla de som var på första mötet och man kommer att jobba på 
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märken för att försöka hålla kvar dem. Till nästa KS kommer avdelningen att 
orientera, vara med på Höstdagen och organisera patruller.  

II. Waingunga: Rekryteringen gick väldigt bra, drygt 12-13 nya scouter  varav 
hälften av dem från samma klass. Tre av de nya är från Europeiska skolan. 
Balder ska rekrytera i Franska skolan. Totalt 21 scouter på mötet och av dessa 
var 13 ”gamla” scouter. Avdelningen har ett jättebra ledarteam med Fredrik, 
Balder, Stina, Jojo och Karin (varannan vecka).  

III. Snabbfötterna: Avdelningen har haft två möten med dålig närvaro (fyra 
stycken) på det första mötet.  Man har hämtat upp miniorscouter, 12 st, och 
ringt runt till de gamla som man inte har sett till. Det verkar som om nästan alla 
ska fortsätta på scouterna, bara en av dessa bekräftade att han slutat vid 
rundringningen. Förra året var det 8-12 scouter som kom på mötena. I år har 
man inte rekryterat utan koncentrerar sig på att behålla de scouter man har. 
Eventuellt kommer man att rekrytera till våren.     

IV. Gnagarna: Har haft 3 möten varav ett avslutningsmöte och ett 
upphämtningsmöte. Man har bara haft ett riktigt möte efter rekryteringen och 
hittills har inte rekryteringen gett några nya scouter. Däremot har två scouter 
hittat till vår verksamhet via nätet. En scout som har slutat ångrade sig och har 
numer börjat igen. På det riktiga mötet hade man 19 deltagande scouter och 
man uppmärksammade de olika delarna av scouting. Avdelningen kommer att 
ha ett föräldramöte, sjukvårdsmöte, en övernattning och delta på Höstdagen.  

V. Skogsmännen: Har släppt iväg sina gamla scouter och hämtat upp de nya, 
ca 40 scouter på pappret. Man har bestämt att ha fem patruller och den nya 
kommer att heta Hjorten. Deras lya finns i hörnet av trappen vid Räven. Första 
mötet var ett eldningsmöte med ungefär 30 deltagande scouter. Älgen har haft 
en träningsövernattning inför Silverugglan på fogdeloftet. Det var en bra 
övernattning med mycket teambonding. Avdelningen har haft ett föräldramöte 
samtidigt som man hade ett patrullmöte. Det finns potential till en föräldragrupp. 
Skogsmännen kommer att tävla på Scouternas natt, ha en hajk runt Segersäng 
samt vara med på Höstdagen. Örnsberg har kontaktat oss och vill ha SKROV 
med oss men detta sa vi nej till då de ville vara på Gilwell med oss och AF. AF 
har bett Einar om hjälp vilket gör att vi kommer att ha ett visst samarbete med 
dem.   

VI. Seniorscout:  

Absolut Gustaf: Består av sju scouter varav två är nya. Man har haft bakmöte 
(kladdkakor gjordes), sparkat ut Balder (för gammal) och spelat brännboll med 
konstiga slagträn. Laget ska tävla i Scouternas natt och kommer att träna i tre 
möten innan detta. Dessutom kommer man att genomgöra en 
invigningsövernatting och arbeta på Halvmaran. Tyvärr kan man inte arbeta på 
Lidingöloppet då det är samtidigt som Scouternas natt.  

Nya laget: Ingen rapport. De har dock synts i Bredängs centrum och delat ut 
bord under en loppmarknad. Mötestiden är satt till måndagar, mellan 20-22. 
Laget ska inte vara med på Scouternas natt då Seniorting har lagts på samma 
helg. 
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b. Lokaler och material:  

Bredäng:  
Det har städats en hel del av Robin, Peter och Anna. Ventilationsbygget är 
färdigt vilket medfört att utrymmet där Snabbfotstrumman stod är borta och man 
har stängt av delar av det hörnet. Det går ventilationsrör genom delar av 
Ormvråkens lya vilket innebär att den troligtvis inte kommer att kunna användas 
som lya men dock som förvaring. Det kommer att installeras en lampa i det 
hörnet. 

Det finns nya element på toaletterna. Frågan uppstod om de hamnat på vårat 
proppskåp, i så fall är det vi som betalar för uppvärmningskostnaden. Ska det 
verkligen vara så?  

Vi har skänkt stolar till EWS och staplingsbara stolar är köpta till lokalen. 

Skrivarna är bortrensade och det går inte att kopiera i lokalen. 

Vi har höjt hyran för våra hyresgäster, vi får nu 2 500kr /termin.      

Rehnsgatan:  
Lägermaterial står i hallen och detta ska bort. Ved har skänks av Bengt Liljeros-
stort tack.  

Vi har ny hyresvärd (kommersiell) sedan i somras och vårat hyresavtal gäller till 
1 okt 2012. Det finns en stor osäkerhet i vår uthyrning till vandrarhem i sommar 
då den nya hyresvärdens åsikter är okända.  

Material: 
Vi har snygga lägerlokaler men luftfuktigheten är för hög i containrarna. Detta 
orsakas av tälten. Vi klarar oss på håret detta år men det måste ordnas till 
nästa år.       

c. Pettersberg:  
Vattenlås under diskbänken har bytts då det har läckt ett tag. Slangen till 
sköljmedel har gått sönder och läckt men är numer åtgärdat.  
 
Torpet: Det finns vidpapp invändigt, panel vid taknock men inget ventilerat tak. 
Isoleringen är biologiskt/ekologiskt tak-cellulosaisolering med lite borsyra som 
är brandisolerande. Det saknas hängrännor. Taket är tätt och läcker inte. Allt 
detta ryms inom pengarna från St Görans kommittén. Stocken som finns vid 
spisen är avbrunnen och kommer att bytas ut till en stålbalk. Kostnaden för 
detta ryms inte inom pengarna från kommittén.  Eventuellt kommer en 
eldningskråka göras om tid och energi finns då det sparar mycket värme. Är 
detta en brandskyddsåtgärd och går det att söka pengar från St Görans 
kommittén? Om allt går enligt planerna så kommer torpet att vara beboeligt i 
oktober. 
 
KS beslutade om ett underlag till att ta beslut gällande brunnsborrning: Får 
kosta max 70 000 och pengarna ska tas från ”Uppdrag Pettersberg” fonden. 
Om det finns en risk att kostnaden kommer överstiga detta skall detta 
godkännas av KS.  
 
Arbetsträff inom en snar framtid, 19-20 sept, och inbjudan gäller alla. På 
agendan finns en del arbeten utomhus samt taket på torpet.   
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d. Ekonomi:  
Inget speciellt finns att rapportera gällande ekonomin.  Resultatet är dåligt då vi 
inte har fått in några medlemsavgifter och har utgifter. Uthyrningen av Petters är 
suverän.  

e. AU informerar:  
Björn Hultenberger: Utbildning: ”Gå kurs i höst”-plansch finns i lokalerna i från 
och med idag. Tyvärr har sista anmälningsdagen passerat för många av dem. 
Utbildningarna kan vara intressanta även för föräldrar.   

   
8. Rekrytering: 

Robin Engström har tillsammans med Sandra Wrzalik besökt Engelbrekts 
skolans klass två, tre samt fyra. Rekryteringen gick bra och klasserna kändes 
bra, det verkade som att både lärare och elever uppskattade besöket. 
 
Daniel Torén och Carl Hamberg besökte Johannes skolan och kommer att göra 
ett nytt försök med att besöka Gustav Vasa skola, förra besöket blev inte av.  
 
Fredrik Noren, Robin Engström samt Sandra Azhary besökte Slättgårdsskolan. 
Besöket var förvirrande då man inte fick tag på rätt person. Rekryterarna kände 
i princip alla lärare vilket var bra. Barnen var inte lika engagerade av att vi var 
där som de var i stan. Lappar lämnades.  
 
Robin Engström och Nathalie Riggot var i Bredängsskolan och det var inga 
problem vid besöket. Det verkade som att eleverna hade annorlunda lektioner 
vid tillfället. Detta var bra för oss.  
 
Det kan vara jobbigt att få tag i folk i skolans värld som kan säga ja eller nej till 
besök men när man väl får tag på folk är det ganska lätt. Föräldramöten i full 
aula är kanske ett bra sätt att rekrytera på? Stort tack till alla rekryterare!   

 
9. Läger 2009 

a. Ånhammar, Verksamhet 
b. Ånhammar, ekonomi 
c. Vässarö; verksamhet 
d. Vässarö; ekonomi 
e. Seniorsout; verksamhet 
 

  Inget att rapportera. Glöm inte att lämna in bidragsansökan för lägret!  
 

10. Närvarorapportering 
Detta gäller VT09! Gnagarna ordnar sitt på tisdag. Det är bara Waingunga kvar 
då. Björne har börjat titta på att förbättra närvarorapporteringen.    

 
11. Jubileumsaktiviteter 

Höstdagen: Vasse kontrakterad för hamburgare. Organisera tårta man kan 
bjuda på. Ska vi ordna en stor banderoll? 
    

12. Terminsprogram HT09 
 KS beslutade anta terminsprogrammet för höstterminen 2009. Se bilaga 1.  
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13. Våravslutningen 2009 – utvärdering 

Bra avslutning med hög närvaro. Dock hade Gnaganra en väldigt skral närvaro 
då avslutningen inföll på samma helg som en klassresa där majoriteten av 
deras scouter deltog.  

14. Beslut om inköp av tält 

KS beslutade att styrka inköpen av tälten som gjordes inför lägret på 
Ånhammar 2009.  

15. Sponsorkampanjen 

Kommer att genomföras under hösten och mer information kommer.  

16. Övriga ärenden: 

a. Åsa Jonsson via Agnieszka Wrzalik: Begär ekonomiskt stöd för 
genomförande av kursen Värdebaserat Ledarskap. Även Elin 
Robertsson begär ekonomist stöd för samma kurs. 

KS bifaller ansökan på 25% av kursavgiften, det vill säga 1 000 kr, 
vilken kommer att betalas ut efter genomförande av kurs och mot 
bevis om genomförd kurs samt utförd betalning.    

b. Postmottagare 

KS beslutade att utse kårsekreteraren, Agnieszka Wrzalik, till postmottagare 
i båda lokalerna.   

17. KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 
 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Elin Robertsson 

Justeringsperson 
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Bilaga 1 - Terminsprogram HT09 
Aug 2009 

sön  16 Kårstämma  

ons  19 Skolan börjar  

fre–sön  21–23 Planeringshelg  

fre–sön  28–30 Älgen, Rådspatrullövernattning på torpet 

Sep 2009 

sö  06 KS, 18.30, Rehnsgatan  

fre–sön  11–13 Inbjudan till Skogsmännens hösthajk  

fre–sön  18–20 Arbetsträff på Pettersberg 

fre–sön  18–20 Nya ssc-laget på Torpet 

lör–sön  26–27 Scouternas Natt (SSD-arr)  

Okt 2009 

fre–sön  02–04 Gnagarna har övernattning  

fre–lör  02–03 Scouternas Höstdag ev med DM i femkamp (SSD-arr)  

sön  04 KS, Rehnsgatan, 18.30  

fre–sön  16–18 Distriktsstämma (SSD-arr)  

fre–sön  23–25 Kårens ssc har Övernattning på Pettersberg 

tor–fre  29–30 Lov (Allhelgonahelgen) 

fre–sön  30–01 Assistentkurs (SSD-arr)  

Nov 2009 

sön  01 Ledarmöte och KS på Rehnsgatan, 16.00  

fre–sön  06–08 Wainguna och Trosa har övernattning på Pettersberg 

fre–sön 06–08 Skogsmännen har övernattning på Lovön  

Dec 2009 

fre–sön  04–06  SKROV - Julövernattning psc på Pettersberg 

   Gnagarna & Snabbis har övernattnig 

sön  06 KS, Rehnsgatan, 18.30  

fre–sön  11–13 Viner - Julövernattning ssc på Pettersberg 

sön  13 Kåravslutning 

fre  18 Skolan slutar 


