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Kårstyrelsens sammanträde nr 355 
Datum: 2009-10-04 Tid: 18.30 Plats: Bredängslokalen 

Närvarande: Peter Gustafsson, Konstantin von Josefsson, Agnieszka Wrzalik, Elin 
Robertsson, Robert Jonsson, Anna Johansson, Kjell Lindberg (Limpan), Lars-Olov 
Bergstrand (Larsa), Fredrik Jonsson, Simon Ström, Robin Engström, Sean Wunge-
Bolster, Daniel Torén, Daniel Vanderwert-Gebert, Lars-Olof Sandberg (iii), samt 
Elisabeth Bergstrand. 

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
 Konstantin von Josefsson valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen 8/ DST 16-18 oktober  samt 
12a/ Simon Ström. 

5. Genomgång av protokoll från KS 352, 353, 354 
Inga protokoll fanns utskrivna och kommer att revideras vid nästa möte. 

6. Kompletterande val 
Sean Wunge-Bolster valdes till seniorscoutsrepresentant.  

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: Har ett stabilt gäng på 15 scouter och det kommer fortfarande nya 
till mötena. Det är dock osäkert om de fortsätter. Avdelningen har varit utomhus 
en hel del och orienterat samt kastat livlina. På Scouternas Höstdag knep de en 
tredje placering i DM i livlina. De kommer snart att dela in avdelningen i 
patruller.  

II. Waingunga: Är 33 scouter på avdelningen och 30 per möte. Avdelningen 
har ökat rejält sedan start, detta är tack vare personlig rekrytering i skolorna. 
Det är många scouter från Europaskolan, en bra rekryteringsgrund i framtiden? 
Bra barn och bra föräldrar som är intresserade av vår sorts verksamhet. KFUK-
KFUM har rekryterat på ett kollektivt föräldramöte i Matteus Wallium. Det vore 
ett bra sätt för oss att rekrytera. Hur kan vi få in den informationen? Kommer att 
skicka upp runt 20 scouter nästa år till Gnagarna. 

III. Snabbfötterna: Har haft vanlig scoutverksamhet med runt 18-19 deltagande 
scouter i snitt. Detta är ganska hektiskt då scouterna tycker om att väsnas 
mycket. Avdelningen var med på Scouternas Höstdag med 9 deltagare. Nästa 
helg kommer de att ha övernattning på Petters och just nu är det fem stycken 
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anmälda men ytterligare några har sagt att de kommer. Eventuellt har de en ny 
scout, en kompis.     

IV. Gnagarna: Är i dagsläget 33-34 scouter. Sedan senaste KS har de fått 11-
12 nya scouter! Av dessa är många scouter för första gången vilket märks i 
deras attityd och rågor som ”när får vi leka fritt” har framförts. Känslan av fritids 
är påtaglig på tillfället vilket gör att man verkligen behöver ljudisolera stora 
salen. Avdelningen bland annat har haft föräldramöte med livlina och hårdtränat 
med orienteringsmöte där man använde godiskontroller. I helgen hade de 
övernattning som började med att de var med på höstdagen. 27 scouter var 
med (dock var endast 24 anmälda) och man tog storslam i orientering och 
livlina. OK Ravinens klubbstuga användes under övernattningen  och den 
rekommenderas ej. Man hade dåligt väder, regnet vräkte ner. Stort tack till 
seniorerna från det nya laget och köket som var ute och hjälpte till!  

V. Skogsmännen: Har troligen 32 scouter på pappret och ungefär 30 kommer 
på mötena. Av dessa är två nyblivna scouter. På helgaktiviteter är man dock 
väldigt få och det är mest de äldre scouterna som uteblir. Varför? Detta måste 
kollas upp. Mötena går bra, man har bland annat ett utomhusmöte med Adolf-
Fredriks scoutkår där även Waxholm var med. Totalt 45 scouter var med och 
samarbetet under mötet fungerade bra. Avdelningen har även varit på hajk vid 
Ösmo/Sofielund då drygt hälften av avdelningen var med. Till nästa KS kommer 
man ha vanliga möten, ett patrullmöte samt ett höstlovsmöte. E-kurs 
planeringen börjar snart. Veden som vi fått av Bengt Liljeros och som står i 
hallen är inte optimal då den innehåller mycket spik.   

VI. Seniorscout:  

Absolut Gustaf: Närvaron befinner sig på drygt 7 scouter per möte, ibland åtta. 
Medlemsantalet har ökat då man har man en ny scout som eventuellt har bytt 
kår. Laget har legat i hårdträning inför Scouternas Natt men tyvärr räckte inte 
det hela vägen fram. Man lyckades knipa en silverplats (Hängmattorna vann). 
Förutom detta har man har även arbetat på Halvmaran. Det gick bra. Laget 
kommer att börja med ”hemma hos” möten, ta märken samt ha en 
invigningsövernattning på Petters.  

Nya laget: Laget har åtminstone 8 scouter per möte och just nu pågår en 
niokamp där man spelar mycket spel. Två av scouterna är även representanter 
i seniorscouts-AU och verkar vara väldigt engagerade. Laget har varit med på 
Gnaganas övernattning och hjälpte bland annat till med kvällsövningen. Jonas 
Håkansson kommer inte kunna vara med som representant på KS på 
söndagarna.  

b. Lokaler och material:  

Bredäng:  
Enligt lokalfogden är ventilationsbygget helt klart. Det finns numera belysning i 
hallen utanför. Hans förslag var att låsa utrymmet och hänga upp grejerna 
(Snabbfötternas flaggor bland annat) i salen alternativt stockhörnan. Lokalen 
fungerar allmänt bra.      

Rehnsgatan:  
Akustikplattor. Avdelningar med över 30 pers ger stora auditiva problem för 
ledarna. Tanken är att ljudisolera salen genom att klistra fast plattor i taket. 
Dessa är drygt 40x40 cm, 20 alt 40 mm tjocka. Plattorna har viss stryktålighet. 
Fredrik Jonsson och Elin Robertsson undersöker kostnader och man har bland 
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annat fått en offert där det billigaste för 50 kvm landar på 20 258 kr. Dock tror 
man att det kan bli billigare om man direkt går på leverantören som verkar ha 
priser på högst 10 000kr. Fredrik och Elin fortsätter att jobba med detta och har 
mer detaljer till nästa KS. Hur ska projektet finansieras? Hyresvärd? 
Församlingen? 

Lars-Olov Sandberg tar på sig att skriva brev till församlingen i och med den 
stora hyreshöjningen vid försäljningen av huset. Peter har pratat med Gustaf 
Gottberg som är ordförande i föreningen Gustaf Vasa-gården, vår tidigare 
hyresvärd. Församlingen kommer att få pengar från fastighetsförsäljningen men 
vet inte hur de kommer att fördelas. Finns det en möjlighet att starta en fond för 
oss?  

I stugan är belysningen ett problem, det är väldigt mörkt. Kan vi ordna nya 
lampor? Konstantin ordnar detta och rådgör med lokalfogden.     

c. Pettersberg:  
På planeringshelgen bestämdes et datum för arbetshelg men det blev endast 3 
deltagare! Alla måste hjälpa till för att Pettersberg ska kunna fungera och det 
krävs massor med arbetstimmar för att hålla vår stuga funktionabel. Varför var 
inte fler ute? Om alla kommer överens om ett datum, hur kommer det sig att 
inte fler har kommit? Gårdsfogdarna ställer sig frågan om vi bör köpa in tjänsten 
gällande Pettersbergs skötsel.  

Torpet går numer att bo i och elda försiktigt. Elementen är uppsatta. Stål är 
inköpt för ny utrymningsplattform men det är ej svetsat eller färdigt. Alla 
kostnader för St Görans kommittén är avslutade det enda som är kvar är att 
redovisa dem. En ny ansökan till kommitén kommer att skickas gällande taket 
på fogdetorpet då det rinner in vatten.  

Planen att bygga tak på containrarna ligger på is för tillfället då det finns mer 
brådskande projekt såsom de läckande taken på både ladan och fogdetorpet 
samt skorstenen på storstugan.  

Det finns numer ett borrhål, 90 meter rakt ner i backen, på Petters. Det ska 
även spräckas upp berg och grävas kabel som ska kopplas på befintligt 
vattensystem. Om ni eller er avdelning är ute på Petters, se till att ingen 
springer i slänten. Det ligger ett finkorningt, grått damm som smetar av sig. Akta 
även gummipluggen i järnröret! Om denna försvinner orsakar det otjänligt 
vatten innan vi har gjort färdigt hålet. Även externa uthyrare måste informeras, 
Larsa ordnar det.  

När ni är ute på Petters och upptäcker fel, anmäl dessa! Även de minsta 
vattenläckorna måste anmälas då det orsakar stora skador på omkringliggande 
material.  

Nya laget undrar om det går att ordna seniorskåp på Petters. Det finns lediga 
skåp i köket som man kan ta, det gäller bara att flytta på innehållet till övriga 
skåp.  

Under vårarbetshelgen är viktigt att ledarna är med om vi vill ha med föräldrar 
ute.   

d. Ekonomi:  
Ekonomin ser bra ut, det har inte hänt något speciellt som kassören känner till. 
Vi håller budget än så länge.  
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e. AU informerar:  
Sponsorkampanj: Har testats på Gnagarna och det nya seniorlaget. Hittills har 
det renderat bidrag på 1000 kr men genom en okänd bidragsgivare. Peter 
kommer att maila ut lapparna till alla.  

KS föreslår att öka avgiften för företag då den är för låg. Företagspriserna 
bestäms öka med en faktor på fem.  

Höstdagen: Var detta GVB-dagen? Knappt hälften av distriktet var med. 
Infaller Höstdagen för sent på hösten med mycket dåligt väder? Eller kanske för 
tidigt?  

Konstruktiv kritik kommer att mailas till TOIS angående arrangemanget av 
livlina. GVB saknade startkort på livlinan samt att det borde finnas färdigifyllda 
startkort på både livlinan och orienteringen som mailas ut till ledarna och 
lämnas ifyllda till TOIS. 

Vår utdelning av rulltårta var uppskattad, dock fanns det skräp (flaggor) som låg 
och skräpade under resten av helgen.      

 
8. Distriktsstämma (DST) 16-18 oktober 

Delegater: Lars-Olof Sandberg (iii), Kjell Lindberg (Limpan), Fredrik Jonsson 
samt Elisabeth Bergstrand. Vi har ytterligare fyra platser. KS uppdrar åt AU att 
fylla platserna och erforderliga antal suppleanter. 
 
Ärenden: Verksamhet berättelse. Ekonomi. Verksamhetsplan. Budget. Ny 
styrelse. Inga förslag på distriktsnivå har inkommit. Till förbundsstämman finns 
det 6 propositioner samt tio motioner.  
 
Verksamhetsplan: Utbilda/Utveckla/ Synas/Samarbeta.  
Motioner till förbundsstämmans:  
Motion 1: GVB föreslår avslag av motionen. 
Motion 3: GVB stödjer motionen.  
Motion 4: GVB stödjer motionen.  
Motion 5: GVB stödjer motionen. 
Motion 6: GVB stödjer motionen.  
Motion 7: GVB stödjer motionen. 
Motion 8: GVB föreslår avslag av motionen. 
Motion 9: GVB stödjer motionen. 
Motion 10: GVB stödjer motionen. 
 
Propositioner till förbundsstämman: 
Punkt 12: GVB föreslår att Limpan argumenterar angående icke ansvarsfrihet 
på grund av utförsäljningen av de gamla skjortorna.  
Punkt 13: Ingen åsikt. 
Punkt 14:  
 Proposition 1: GVB avvaktar. 
 Proposition 2: Ingen åsikt. 
 Proposition 3: GVB stödjer propositionen. 
 Proposition 4: GVB föreslår avslag. Vill ha kvar fonden. 
 Proposition 5: Ingen åsikt. 
 Proposition 6:  GVB är tveksamma ang organisationen.   
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9. Medlemsavgifter 
Problem har uppkommit vid fakturering. Fakturor har kommit ut den 24:e och 
inte 20:e, detta är inte bra speciellt när det endast är 10 dagars förfallotid. Två 
medlemmar betalade inte i våras, vi har inte hört något från förbundet men de 
borde eventuellt avregistreras. Håll ögonen öppna på problem.   

 
10. 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!  
 

11. Portkoder  
Om ni behöver portkoder för att komma in i lokalen, kontakta Konstantin. För 
dygnet-runt-access behövs ett kort med kod. Målet är att ha samma dosa i 
Bredängslokalen som på Rehnsgatan, dock behöver dosan i Bredäng mer 
vandalskydd.    

 
12. Övriga ärenden 

a. Simon: Operation Rhensgatan behövs! Ett antal organisatörer behövs 
för att kunna engagera föräldrar och ett datum i förslagsvis november. 
KS styrker engagemanget och uppmanar Simon till att hitta ett realistiskt 
datum och en agenda.    

13. KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 
 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Konstantin von Josefsson  

Justeringsperson 

  

 


