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Kårstyrelsens sammanträde nr 381 
Datum: 2012-02-05   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan 16  

Närvarande: Åsa Jonsson, Agnieszka ”Agga” Wrzalik, Carl Hamberg, Filip Landenius, 
Kjell ”Limpan” Lindberg, Peter Gustafsson, Simon Ström, Rebecka Ingram, Mikael 
Johansson, Emilia Zsiga, Lovisa Isaksson, Karl-Erik ”Lillen” Berndtsson, Fredrik 
Jonsson, Robin Engström samt Johanna Ljungwaldh. 
 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet.   

2. Val av justeringsperson 
Simon Ström valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Det ansågs att mötet var beslutsmässigt.  

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes.  

5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet gicks igenom. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes.  

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna:  
Hänt sen senaste KS: Startat upp terminen. Alla som var med förra terminen 
har dykt upp. Program enligt planering. Gjort patrullsymboler. Läst om Kim i 
Scouting for boys. Introducerat terminens frimärken. 
 
Kommer hända fram till nästa KS: Övernattning i lokalen, fredag till lördag. 
Möten enligt planering. 
 
Antal medlemmar just nu: 18 
Antal som börjat sedan senaste KS: 
Antal som slutat sedan senaste KS: 2 
   

II. Waingunga:  
Scouterna har delats in patruller. Detta kanske borde gjorts i höstas men 
förutsättningarna var inte sådana då. Det är och har varit en stor kraftsamling 
att ha verksamhet med 40 st första-åringar och 12 stycken andra-åringar. 
Verksamheten är inte i balans och tenderar att väga över mot första-åringarnas 
behov. Avdelningen hade 55 scouter i höstas men man har tappat en del och 
just nu har man ca 34 scouter varje möte. Av de som har slutat så var 
föräldrarna mycket positiva till verksamheten men scouterna själva tyckte att 
det var stökigt och högljutt.   

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2012-02-05 2012-02-13 



2 

Sida 2 av 7 

Avdelningen tycker att det har blivit bättre med nuvarande ljudisolering men 
önskar ännu mer isolering. 
 
Antal medlemmar just nu: 34 
Antal som börjat sedan senaste KS: - 
Antal som slutat sedan senaste KS: - 

III. Snabbfötterna:  
Hänt sen senaste KS: Sedan förra KS har vi haft ett uppstartsmöte med tyvärr 
väldigt låg närvaro, jag tror att jag kommer SMSa föräldrar innan första mötet 
på vårterminen i framtiden eftersom att posten inte går att lita på. 

Det andra mötet så hade vi en del bortfalla av ledare men avdelningen var 
mycket tacksam över att Alex Olsson och Simon Ström kunde ställa upp på kort 
varsel. Tillsammans kunde vi genomföra ett "träningsmöte" innan det följande 
temamötet. 

Det senaste mötet var ett temamöte med agenttema. Detta möte var mycket 
uppskattat av alla scouter och temat var relativt enkelt att fixa för ledarna. 

Rent allmänt så har jag sett fyra nya ansikten på våra möten där i alla fall tre 
scouter har lämnat in hälsodeklaration och en har betalat terminsavgift. 

Vi har ca 12 närvarande scouter på mötena vilket ser ut som förra terminen - 
mycket bra. 

Kommer hända fram till nästa KS: Till nästa KS ska vi ha ett miljömöte och ett 
vintermöte. Förhoppningsvis finns snön kvar till vintermötet. Vi ska även ha ett 
sjukvårdsmöte innan sportlovet. På lovet kommer vi inte ha något möte. 
 
Antal medlemmar just nu: 15 
Antal som börjat sedan senaste KS: ~4 
Antal som slutat sedan senaste KS: 2 

IV. Gnagarna:  
Avdelningen har kommit igång med terminen och haft några möten. De ska på 
övernattning på Petters (17-19 februari) och kommer att ha Harry Potter-tema. 
Amanda Birkenfalk har hjälp till på mötena. Avdelningen kommer att ha ett 
föräldramöte snart. 
 
Antal medlemmar just nu: 20 
Antal som börjat sedan senaste KS: 0 
Antal som slutat sedan senaste KS: 4 (varav två nya andra-åringar) 
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V. Skogsmännen:  
Vi har flyttat runt lite scouter mellan patrullerna och det känns väldigt bra med 
ommöbleringen i patrullerna. Vi har fått en ny scout och jag ska kolla upp fyra 
scouter som jag tror vi ska avregistrera. Avdelningen har haft en ok närvaro, 
mellan 17 och 23 scouter deltar på varje möte. 

Vi har haft möten enligt planering, till exempel eldning och ett lägermöte, det vill 
säga en lägerdag. Vårt senaste patrullmöte blev verkligen en hit (!), trots dålig 
ledarnärvaro. PL:arna hade inte fått planera på ett rådspatrullmöte innan 
patrullmötet men viste att det var dags att tänka på patrullövernattningen, vilket 
alla pratade om och bestämde datum och platser. Alla patruller fick möjligheten 
att vara i lokalen, men eftersom jag hade varnat dem om att det kunde bli trångt 
så gick Örnen hem till en patrullmedlem och de andra turades om med att 
använda salen för lek. Uttern påbörjade arbetet med sin patrullflagga. 

Tredjeåringarna och Lovisa (andra-åring), nästan Älgen, har varit på 
Grottexpedition till Klövbergsgrottan idag (5/2). Det blev verkligen en favorit i 
repris! Stort tack till vår Speleolog (grottguide/forskare) Kjell Landås! 

Till nästa KS kommer vi att: Åka på övernattning med Rovfåglarna till Ådalen 
(de stugor som vi ville vara i, Sjövik alt. Påta var upptagna, det gäller att man 
bokar i tid när man är många och vill ha de populära stugorna). Vi kommer ha 
ett föräldramöte. Vi kommer även att få besök av andra avdelningar (AF och 
Tyresö) och troligen köra ett tårtorganisationsmöte. Vi kommer ha ett möte på 
sportlovet!!!  

Övrigt: Eventuellt kommer vi att behöva hjälp till vissa möten. Vi har en lista 
med ledare vi kan ringa, men övriga är också välkomna. 

Antal medlemmar just nu: F 6, U 5 (7), R 8, Ö 7 Totalt: 26 (28 med Niki och 
Rebecca). Sen har vi Hedda, Anna-Maria, Isak, Axel (som typ har slutat) 
Närvaron: 23, 19, 17 

VI. Rovfåglarna:  
Närvaro: Nästan maxad varje möte! Frågan är däremot hur närvarande de är i 
psyket. Ska försöka kolla med Denize om hon ska vara med eller inte, då hon 
var med två möten i höstas.  

Hänt sen senaste KS: Vi har kollat lite mera på Märkesboken och kört AL begär 
med små belöningar (i form av salta pinnar) när man klarar en uppgift. Detta har 
gjort att scouterna snabbt fått en betingning för att de ska klara av uppgifterna 
och det fungerade väldigt bra. Vi även haft en tårtorganisationstävling som var 
rätt enkel men ändå väldigt lyckad. Efteråt tittade vi på ett bildspel med tema: 
läger, för att få upp intresset för lägret. Vi har även startat upp den ärofulla 
tävlingen NÄBBEN, med sina fem grenar och körde knopar som första gren. Vi 
har röjt ut allt skräp från Tornfalkens lya som har varit fullpackad, med material 
och annat, och därmed fått mera kolla på vad vi har. Vi slängde en del.   

Till nästa KS kommer vi att: Ha möten som vanligt med bland annat ett 
föräldramöte och ett träningsmöte/inlärningsmöte inför nästa NÄBBEN moment. 
Rovfåglarna kommer, tillsammans med Skogsmännen, att åka på övernattning 
till Ådalen.  
 
Antal medlemmar just nu: Totalt: 7 (KÖ: 4 (varav Kelvin är nu tillbaka) HÖ: 3 
(kanske 4 om Nattis kommer)) 
Antal som slutat sedan senaste KS: 1 
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VII. Bara Gustaf:  
Sedan senaste KS har vi haft möten som vanligt samt tillbringat en av två 
helger i Vasaparken där vi sålt korv och allmänt visat upp en bra sida av 
scouting för samhället som var mycket uppskattat. Vi små-rekryterade lite, 
pratade om scouting och hänvisade mycket till gvb.nu. Tillståndet för att vara i 
Vasaparken kostade 700 kr och som kåren betalat för. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att nästa helg köra rond två i 
Vasaparken och vi hoppas på bättre närvaro från laget och bättre resultat. Vi 
kommer även att genomgå HLR samt astma/diabetes utbildning med assistans 
från Daniel Torén uppdelat på två möten.   

Övrigt: Vi har ett problem just nu med närvaro. Närvaro i den formen att våra 
scouter närvarar på andra aktiviteter inom kåren och inte våra egna. Vi känner 
att det är väldigt tråkigt att andra inom kåren drar våra scouter bort från våra 
aktiviteter då det förstör lagkänslan och splittrar laget. Detta är extra jobbigt 
eftersom det är ett nytt lag och vi bara varit aktiva i en termin och vi jobbar 
otroligt hårt för att stärka laget. Ledarteamet är överens om att hög närvaro är 
en viktig ingrediens för utvecklingen inom laget likväl den personliga 
utvecklingen för de individer som är medlemmar i Bara Gustaf.  

Informerat direkt på KS: Mötena förra terminen planerades av ledarna och 
numera planeras mötena av scouterna. Det är mycket ”learning by failing”. Det 
är jobbigt att scouterna går till andra avdelningar, prata med ledarna innan ni 
lånar dem! På senaste helgaktiviteten var endast två scouter med varav endast 
en scout var närvarande på utsatt tid. Ingen övrig scout meddelade ledarna om 
att de inte skulle delta. 

Antal medlemmar just nu: 15 
Antal som börjat sedan senaste KS: 0 
Antal som slutat sedan senaste KS: 0 
 
VIII. Mushjorten:  
Hänt sen senaste KS: Är så bra det kan vara med usel närvaro. På första mötet 
deltog fyra scouter och på andra mötet deltog två (!) scouter. Det finns de som 
aldrig kommer, de som alltid kommer och de som kommer när de kan. En scout 
är i sälen i fem veckor och en ska på utbytesår. På det andra mötet bowlade 
man. Laget har bra planering denna termin och nästa möte, Carls möte, skall 
man hjälpa Stadsmissionen. Mötet därefter kommer man att ha en gäst på 
mötet som kommer att prata om rasism. Benke kommer vartannat möte. Kaj 
kommer när han inte jobbar. Tove kommer på varje möte. Kommunikation av 
nya planeringen har skett via Facebook. 

Antal medlemmar just nu: - 
Antal som börjat sedan senaste KS: - 
Antal som slutat sedan senaste KS: - 
 

b. Lokaler och materiel:  

Bredäng:  
- Det har rensats i Tornfalkens lya. Den är inte aktiv som lya utan som förråd.  

 
Robin Engström ankom mötet.  
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Rehnsgatan:  
- Skrivaren fungerar.  
- Det finns numera nya namn och förkortningar på skåpen i köket. 
- Det städas dåligt. Vi behöver uppdatera städområdena och instruktionen för 
dessa. Micke ser till att städinstruktionen uppdateras. Kom ihåg att ta bort 
disken! Det behövs det en städdag i form av Operation: Rehnsgatan.  
-Fredrik har fixat en hel del lysrör i salen, bland annat till nödutrymningsskylten. 
OBS! Om ni pillar på dessa, se till att sätta tillbaka allt när ni är färdiga med 
aktiviteten! 
 
Fredrik Jonsson ankom mötet. Johanna Ljungwaldh avvek mötet. 
 
- Det finns nu fler plattor i taket, UBG satte upp dem under ett möte. Det finns 
även plattor satta för fönstren i stugan. Finns det andra ställen man vill sätta 
upp plattor? Trosa scoutkår har nyligen ljudisolerat och har en hel del 
ljudisoleringsplattor kvar. Dessa är av normal tjocklek, drygt 1/3 av de plattorna 
vi har satt upp. Det finns en stor fördel med dem – de går att limma fast i taket. 
De är gratis, det vill säga kostar transport till lokalen. Vill vi ha dem? Ja! Limpan 
ombesörjer transport om de inte redan är slängda. 
- Det finns fortfarande mycket kvarglömda kläder, dessa kommer att slängas 
efter mötet på torsdag (9/2). 
- Det finns en obrukbar stereo i hallen, denna slängs efter mötet idag.   
- Det vore bra med bättre kontakt med det trådlösa nätverket från stugan. Det 
finns eventuellt en router på gång, Fredrik jobbar på ärendet.  
- Det saknas fortfarande ett handtag till ytterdörren, påminnelse lämnas till 
lokalfogden. Simon har ett horn om man vill använda ett sådant till dörren. 
 

Material:  
- Peter och Robin skulle, till detta möte, sammanställa en lista på föremål i 
lägerförrådet som kan vara lämpliga för försäljning. Det finns inte en sådan lista 
men förrådet är inventerat. Det finns militärtält, sängar med madrasser och en 
elektrisk kokgryta som kan vara av intresse att sälja. Vad behöver vi? Vad vill vi 
behålla? Vad går det att sälja för? Vad är möjligt att sälja? Vi kan inventera 
tälten ordentligt till sommaren. Sängarna i redskapsboden måste bäras ut och 
staplas på rätt sätt. Peter och Robin funderar en vända till på innehållet i 
lägerförrådet. 
 
c. Pettersberg:  
- Íngen information eller aktivitet. 

d. Ekonomi:  
- Vi väntar på en hel del bidragsutbetalningar och medlemsavgifter. Troligen får 
vi mer bidrag från Sensus än vad vi räknat med, detta bland annat på grund av 
att vi under 2011 har fått in många nya medlemmar. Detta gäller troligen även 
andra bidrag eftersom de flesta baseras på medlemsantal. Vi har fått en 
oväntad kostnad (30 000kr) på fastighetsskatt för lokalen Rehnsgatan. Detta är 
retroaktivt för 2011 och denna kostnad var ej budgeterad. Vi har fått ett oväntat 
bidrag från förbundet som vi inte direkt kan härröra till något. Bidraget ligger 
orört tills att dess urspung och intention är utredd.  
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e. AU informerar:  
Scouterna: Åsa har fått ett informationsbrev från Scouterna om hur den nya 
organisationen påverkar oss. En viktig information är att nya stadgar behöver 
vara antagna innan den 1 november 2012. Troligtvis behöver vi inte ändra så 
mycket men vi måste föra in scoutmetoden tydligare och eventuellt behöver vi 
ha en extra kårstämma för att kunna anta vissa ändringar. Åsa tittar på detta 
ärende.   

Ljudisolering: Fler plattor har kommit upp, se punkt 7b/Rehnsgatan. 

Vägskylt: Agga har kontaktat Trafikverket. Kostnanden går inte att förutsäga 
utan man behöver ansöka om en skylt för att få ett kostnadsförslag. Troligtvis 
rör vi oss i de nedre reginonerna för möjliga kostnader. Agga kontaktar Larsa 
då detta rör Pettersberg.  

Scouternas dag: Infaller den 21 april på Skansen. Rådet och Distriktet har 
gemensamma aktiviteter och Scouternas dag är en aktivitet i det programmet. 
UBG är baskontrollanter på Björnklon.  

Emilia Zsiga och Lovisa Isaksson avvek mötet. 

Krisledningsgrupp med beslutanderätt: Beslut är fattat i ärendet och om det 
finns några frågor gällande ärendet inom kåren hänvisas de till 
krisledningsgruppen eller AU. Krisledningsgruppen kommer att finnas kvar och 
kommer att fortsätta hantera ärendet vid behov. Frågor från utomstående 
hanteras fortfarande av Anna Wickman, kommunikationschef på Scouterna.  
 

8. Läger 2011 
a. Vässarö, upptäckarscouter; verksamhet 
b. Vässarö, äventyrarscouter; verksamhet 

 
Inga rapporter har inkommit KS. Lämna in dessa snarast! 

 

9. Läger 2012  

a. Spårarscouter 
Läger är bestämt till 14-17 juni på Vässarö.   

b. Upptäckarscouter 
Lägret kommer att vara på Björnö (Näset) under ävertyrarscouternas 
andra lägervecka. Robin Engström är lägerchef. Ängarna är bokade och 
vi har inte varit där tidigare. 

c. Äventyrarscouter 
Lägret kommer att vara på Björnö mellan den 22 juli och den 2 augusti. 
Einar Nygård är lägerchef.  

d. Utmanarscouter 
UBG: Kommer att delta på Boomerang på Vässarö och laget kommer 
även att besöka Björnö för brodagar med äventyrarscouter. Micke är 
lägerchef på Björnö. 
Mushjorten: Kommer att delta på Boomerang. De scouter som är aktiva 
som assistenter på avdelningar kommer att delta på grenläger.  
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10. Lokalen Rehnsgatan – Kontraktsförslag 

Åsa har kontaktat Wåhlin och de ställer sig positiva till att kontraktet löper på 5 
år (som var muntligt överenskommet vid förra mötet). Gällande den ifyllda 
momsrutan så hävdar de att det är ett skydd för dem då de inte vill ta risken att 
bli momspliktiga. Som ideell förening är vi inte momspliktiga och hyror är inte 
heller momspliktiga. Det är samma sak när det gäller fastighetsskatten, praxis 
är att skatten baseras på hyresyta och inte hyreskostnad. I det nya förslaget 
finns en ny mening som innebär att all inredning är vår. Om inredningen går 
sönder får vi bekosta återställandet. Denna formulering behöver dock utredas 
då det inte är tydligt om vi, vid eventuell avflytt, måste återställa lokalen till 
uthyrbart skick. Den höjda hyran, 520kr/kvm i stället för den nuvarande 
500kr/kvm beror på en indexhöjning. Åsa tar med sig tydliga önskemål om 
ändringar till Wåhlins i form av ett års förlängning av uppsägningen, ordentlig 
dörr i nödutgången mot Döbelnsgatan samt fem års kontraktstid istället för tre. 
Eventuella inredningsdetaljer fixar vi själva. 

11. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden anmälda.  

12. Infobladet 
Se förra KS-protokollet angående information till infobladet (det skickades inte 
något) samt lägerdatum, Scouternas dag, SM i 5-kamp, aktiviteten i 
Vasaparken  
 

13. KS avslutas 
Åsa avslutade mötet. 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Simon Ström 

Justeringsperson  

 


