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Kårstyrelsens sammanträde nr 382 
Datum: 2012-03-04   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan 16  

Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Fredrik Jonsson, Filip 
Landenius, Kjell ”Limpan” Lindberg, Lars-Olov ”Larsa” Bergstrand, Robin Engström, 
Peter Gustafsson, Simon Ström, Rebecka Ingram samt Mikael Johansson, Einar 
Nygård (AF), Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg samt Roxanne Carlsson Norlin. 
 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet.  (Fredrik Jonsson valdes till sekreterare) 

2. Val av justeringsperson 
Peter Gustafsson 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 
Gabrielle Önnestam, Martin Löfblom samt Daniel Stjernlöf har slutat som ledare 
på Skogsmännen. 

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna:  
Hänt sen senaste KS: Möten enligt program. Övernattning i Bredängslokalen 
där vi bland annat bakade med ca 12 scouter. Sportlovsuppehåll. 
 
Kommer att hända fram till nästa KS: Möten enligt program. 
 
Antal medlemmar just nu: 18 
Antal som börjat sedan senaste KS: 0 
Antal som slutat sedan senaste KS: 0 
   

II. Waingunga:  
Hänt sen senaste KS: Verksamhet enligt planering, ca 35-40 deltagare per 
möte.  

Kommer att hända fram till nästa KS: Verksamhet enligt planering 
 
Antal medlemmar just nu: 50 
Antal som börjat sedan senaste KS: 0 
Antal som slutat sedan senaste KS:  

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2012-03-06 2012-04-29 
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III. Snabbfötterna:  
Hänt sen senaste KS: Terminen har startat på riktigt och vi har haft möten i 
vanlig ordning med 12-13 deltagare. Vi har haft ett mycket lyckat miljömöte, ett  
utemöte i snön och ett träningsmöte i sjukvårdens konst. 

Kommer att hända fram till nästa KS: Vi ska ha övernattning med Gnagarna, 
lära oss mer om knopar, fira att Sandra fyller år och se till att alla kan 
allemansrätten innan övernattningen. 
 
Antal medlemmar just nu: 19 
Antal som börjat sedan senaste KS:  
Antal som slutat sedan senaste KS:  

IV. Gnagarna:  
Hänt sen senaste KS: Har varit på övernattning. Övernattningen var väldigt 
uppskattad av både deltagare och ledare. 

V. Skogsmännen:  
Hänt sen senaste KS: Övernattning på Ådalen med Rovfåglarna. Gabbi, Martin 
och Daniel har av olika anledningar slutat som ledare på SKM. Vi har behov av 
fler ledare. 

Till nästa KS kommer vi att: Fortsätta med planerade möten. 

VI. Rovfåglarna:  
Hänt sen senaste KS: Möten enligt planering med lite lägre närvaro än vanligt. 
Två scouter var med på gemensam övernattning med Skogsmännen.  

Till nästa KS kommer vi att: Möten enligt planering, första patrullmötena 
kommer genomföras i Bredängslokalen. Övernattning med Skogsmännen i 
slutet på mars. Alexander kommer tillbaka till verksamheten v 13. 
 
Antal medlemmar just nu: 7 
Antal som börjat sedan senaste KS:  
Antal som slutat sedan senaste KS:  

VII. Bara Gustaf:  
Hänt sen senaste KS: Vi har möten som vanligt, genomgått HLR utbildning med 
en del scouter, lite lägre närvaro, ca 6-7 scouter/möte. Vi hade en besvikelse av 
att vi var tvungna ställa in grillningen i Vasaparken del 2. Väldigt tråkigt, vi har 
pratat om terminen så att vi inte ska behöva ställa in fler saker och att vi alla 
ska vara överens om hur vi kör vidare från och med nu. 

Kommer att hända fram till nästa KS: Möten som vanligt sen ska vi även ha vår 
enda övernattning för våren. Denna peppar vi starkt för och vi kommer att vara 
på Vätö, bada isvak och ha det trevligt!  Planering av Björnklokontroll. 
Lägermöte med Lägerchefen för äsc-lägret för att verksamheten ska gå ihop. 
Ledarna var med på en ”kickoff” för Jubileumsmarathon och knöt kontakter. 
Tillsammans med Mushjortens ledare har vi börjat planera Lådan. 

Övrigt: Vi behöver öppna kommunikationen mer och vi verkar vara på väg åt 
rätt håll i alla fall! 

Antal medlemmar just nu: 15 
Antal som börjat sedan senaste KS: 0 
Antal som slutat sedan senaste KS: 0 
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VIII. Mushjorten:  
Hänt sen senaste KS: Möte med diskussioner om rasism, dålig närvaro både 
bland scouter och ledare.  

 
b. Lokaler och materiel:  

Bredäng:  
- Ledarna är nöjda med lokalen.  

Rehnsgatan:  
- Nya städscheman är uppsatta.  

- Vi behöver helt nytt städmatriel. Borstar, moppar och skyfflar önskas. 

- Upphittat-lådorna i hallen är tömda. 

- Limpan har ny toner till skrivaren. 
 

Material:  
- inget att rapportera 
 
c. Pettersberg:  
- Ingen speciell aktivitet, bara sedvanlig städning efter dem som hyrt.  

- Larsa har, för kårens räkning, ansökt om att få sätta upp en skylt på väg 549 
vid korsningen mellan Hemfosavägen och Övre Söderbyvägen. Till en början 
ville Trafikverket ha 5000:- för detta, men sedan Larsa läst regelverket och 
pratat med dem, så har vi fått beslut på att få en skylt gratis. Trafikverket 
bekostar skylten och sätter upp densamma. Vi skall nu själva låta tillverka, och 
sätta upp, skyltar utmed grusvägen fram till stugan. Larsa har fått en offert på 
120:-/skylt och tillstånd från vägföreningen (per mail och telefon). 

- Larsa och iii har tidigare tagit fram ett avsyningsformulär (papper) som skall 
användas för att avsyna och rapportera hur det ser ut i stugan vid ankomst och 
avfärd. Detta gjordes dels för att Larsa och Monica skall slippa åka ut och se till 
stugan efter varje uthyrning och dels för att vi skall få reda på vad som 
saknas/går sönder och så vidare. Tyvärr är våra egna kårmedlemmar sämst på 
att hantera detta dokument. -Hur skall vi göra framöver? Förslag? 

- Vi har fått erbjudande om att få stolar som tillhörde de bord vi tidigare fått (och 
ställt på plats). Stolarna är av plast/stål och bredare än de stolar vi har i dag. 
Det innebär att vi inte får plats med 8 pers på varje bord, utan bara 6st. Det i sin 
tur innebär att vi bara får 36 sittplatser (vi har 42 bäddar.) - Ska vi ta nyare 
stolarna som medför färre sittplatser eller behålla de stolar vi har i dag (som 
håller på att rasa ihop)? 

KS beslutade, efter omröstning, att tacka nej till erbjudandet gällande 
stolarna.  

KS beslutade att man ska leta efter 60mm stålrör för skyltar. 
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d. Ekonomi:  
- Pliiiggis; Medlemsavgifter 

  Hur gör vi med scouter som inte betalat medlemsavgiften? 

 Om medlemmen är aktiv så avregistrerar vi inte, AL ser till att ha ett aktuellt 
hälsokort med underskrift från målsman. AL ansvarar för att för att trycka på 
dem medlemsavgift.  

− Peter; Ekonomirapport av läget hittills - inget som avviker avsevärt.  

− Limpan tar på sig att skriva ett styrdokument av hur klädfondens pengar 
fördelas/används. 

− Revisorerna önskar en tydligare redovisning av Pettersbergs drift och 
underhållskonto. Åsa hör med revisorerna vad de egentligen vill.  

e. AU informerar:  
Äventyret: Katarina Djäken har frågat om kåren vill ha en kontaktperson som 
kan vara en inkörsport från deras aktivitet Äventyret till scoutverksamheten i 
närheten (Bredäng). AU undrar om någon mer än Peter är intresserad av att 
vara den kontaktperson. 

Stadgeändringar: Åsa har jämfört våra stadgar med exempelstadgarna från 
förbundet och de stämmer ganska bra överens. De ska skickas för 
godkännande av Scouterna. 

AU vill ha en grupp som ser över våra nuvarande stadgar, Micke och Limpan 
var intresserade. 

- Rebecka och Roxanne avviker mötet 

8. Läger 2011 
a. Vässarö, upptäckarscouter; verksamhet – se Bilaga 1 
b. Vässarö, äventyrarscouter; verksamhet – se Bilaga 2 

  
KS beslutade att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.  

 

9. Läger 2012  

a. Spårarscouter 
Bytt lägerdatum till 16-20 juni istället för tidigare datum. Läger på 
Vässarö.  

b. Upptäckarscouter & Äventyrarscouter 
Läger på Björnö. Robin och Einar har gjort en budget och ett förslag på 
en fondering av lägeravgifter för att kompensera för billigare/dyrare 
lägerängshyra beroende på var lägrat hålls. Se bilaga 3 samt 4.  
 

- Einar avviker mötet  
 

c. Utmanarscouter 
UBG: Boomerang och några dagar på U&Äsc-lägret 
Mushjorten: Boomerang 
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10. Lokalen Rehnsgatan – Kontraktsförslag 

Åsa har fått mail om ritningen som anger vår nya lokal. Beräkningen av 
fastighetsskatten är gjord efter antal kvadratmeter och inte efter hyra, båda 
metoder är godkända men det som är gjort är standard och minst fördelaktigt 
för oss.  

11. Verksamhetsplan  

Av tidsbrist får KS i uppdrag till nästa KS läsa igenom verksamhetsplanen så att 
vi kan ta en större diskussion då. Mail kommer från AU. 

12. Övriga ärenden 

Larsa: Har en kasse med papper om bidragsansökningar som han fått från 
Marianne och Monica och undrar vad han ska göra med den? 

-Tar med på näsa KS 

-Vad ska vi göra med gamla dokument? 

13. Infobladet 
- Arbetshelg, en grupp som jobbar med stadgeändringar, scouternas dag, SM, 
ändrat datum för spårar-scouternas läger 
 

14. KS avslutas 
Åsa avslutade mötet. 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Fredrik Jonsson 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Peter Gustafsson 

Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 
Upptäckarläger på Vässarö 2011 

Ett traditionellt läger på Vässarö för samtliga upptäckaravdelningar i Scoutkåren Gustaf 
Vasa Bredäng.  

Två veckor innan lägret började så åkte några ledare ute till Vässarö med matrial. 
Tillsammans med spårar-scoutledarna byggdes ledarby och matbord. Dock så är det ett 
bra moment att bygga matbord tillsammans med upptäckarscouterna vilket vi alltså inte 
gjorde detta år. 

Efter att spårar-scouterna hade sitt ordinarie Vässarö läger så väntade vi en vecka innan 
GVB kom tillbaka till ängarna. Den kår som hade lägerängarna bredvid oss påpekade 
att de hade fått sträcka våra soltak när vi inte var närvarande, detta var vi tacksamma 
för.  

Efter en direktresa från tekniska högskolan med SL-buss som gick bra på alla sätt och 
vis. Så stod vi 24 scouter på betongbryggan och väntande på båten ut till Vässarö. När 
vi var ute på Vässarö så var det samtidigt ett storläger som vi inte deltog i. Dock fick vi 
betala samma avgift för att vara på Vässarö vilket gjorde att lägret var lite dyrare än de 
senaste åren. Faktumet att det var ett storläger samtidigt som vi var ute var dock en 
försämrande faktor när vi skulle åka hem. Då det kom förvirrande information från ön 
huruvida vi skulle få transport hjälp till båten mm. Och det fanns ingen som helst 
styrning vid bussarna då vi fick åka med ordinarie buss hem fast vi hade meddelat SL. 

När vi var på Vässarö hade vi ett tema som var en blandning mellan internet- och 
gammeldags-pirater. Under lägret körde vi de vanliga lägeraktiviteterna som bland 
annat innefattar: dagshajk, femkamp, lägerbål, kvällsövningar, lekar och bad. Men vi 
tog även vara på att vi var på Vässarö så vi gick trapperspår, seglade/paddlade kanot, 
gjorde samarbetsgläntan. 

Efter sex dagar var det dag att åka hem, och man blir tvungen att komma tillbaka till 
den gråa staden. Men man får se fram emot ett läger nästa år. 

Läger Chef Robin Engström. 
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Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse 
Äventyrarlägret Vässarö 2011 

Sommaren 2011 var en sommar med många scoutupplevelser för många, speciellt för 
äventyrarscouterna i Scoutkåren Gustaf Vasa – Bredäng. Redan i maj hade Skogsmännen varit 
på hajk på Gotland och sedan var det flera stycken som konfirmerade sig på Vässarö för att 
efteråt åka på världsscoutläger i Skåne innan det var dags för det riktiga lägret, som även det var 
på Vässarö, den 9-19 augusti. Oerhört roligt att det var en del av scouterna som var med på allt 
detta! Men även pågrund av att det var så mycket annat som hände under sommaren så valde vi 
att ha lägret lite senare än vanligt, så att det inte skulle krocka med Jamboreen. Valet av 
lägerplats, berodde främst på att vi ville ha ett rätt smidigt och lätthanterligt läger för ledarnas 
del detta år. 

Både Rovfåglarna och Skogsmännen var inbjudna till lägret och av potentiellt 35 deltagare blev 
vi 12 deltagande scouter, varav alla var Skogsmän. På ledarsidan var vi som högst sju ledare 
och som minst fyra. Detta resulterade i två patruller och en ledarpatrull. 

Lägret startade med en resa till Norrtälje där vi vandrade längs Roslagsleden mot Vässarö. 
Under denna hajk fick vi inte bara uppleva naturen utan även hur den har påverkats av 
människan, genom odlingslandskapet, men även Väddö kanal. Det blev en del badtillfällen 
under resans gång och vädret skiftade med både regn och solsken. Det kändes ibland som att 
humöret följde väderleken. Maten lagade vi på stormkök och inhandlades av ledarna. Hajken 
varade i 3 nätter och avslutades med att ta bussen från Älmsta till Ellan där vi steg på båten mot 
våran ö, Vässarö. 

När vi väl var framme på Vässarö så var redan upptäckarna från kåren där och hade byggt upp 
sitt lägerområde. Samtidigt pågick det ett litet mindre ”storläger” som kallades för ”60 Degrees 
North”, vilket vi inte direkt deltog i, men ändå var en del utav. Vi började bygga upp vår 
lägerby vid de Östra ängarna med detsamma och i samband med att upptäckarna började riva 
sitt läger tog vi omhand om deras material. Dock så ansåg vi att deras uppförda flaggstång var 
alldeles för låg vår oss, så vi gjorde en egen. I stortsätt alla på lägret fick hjälpas åt för att orka 
bära den nersågade furan. I övrigt så anlände vi till Vässarö när alla andra började packa ihop 
och bege sig hemåt, vilket innebar att vi snart var själva på ön. Det var några funktionärer som 
stannade kvar och tog hand om det nödvändigaste men annars fick vi göra bäst vi ville. Pliiiggis 
(Lars-Olov Sandberg) som hade varit med på upptäckarlägret stannade kvar ett tag och hjälpte 
oss att hitta på Program och få en god kontakt med husmor i köket, som förövrigt bjöd oss på 
finmiddag! Vi hann använda Fladans båtar och kanoter till vissdel, även om det var löjligt lite 
man fick göra med kanoterna, innan de stängde ner det hela. Eftersom Pliiiggis var kvar på ön 
ett tag extra fick vi oss vår alldels privata guide och expert på Trapperspåret, vi fick även 
genomföra bonusparitet med hissarna. Hela Trapperspåret var oerhört lyckat och uppskattat från 
både ledare och scouter, stort tack! 

Senare under lägret blev det dags för den numera nästan självklara femkampen. Utan att avslöja 
för mycket hur det gick, så kan jag konstatera att det var olidligt spännande. Vi fick verkligen se 
kämparglöden hos våra scouter, de kunde hålla på med att koka sopavatten i 52 minuter utan att 
ge sig! Under naturkännedomens del på femkampen var det flera av scouterna som kom fram 
och sa att de kände att de kunde mycket mer nu när de hade fått lära sig så mycket under 
Trapperspåret. Någon tyckte att det som de lär sig i skolan borde läras ut lika intressant som det 
var på Trapperspåret, eller rent ut sagt ha Pliiiggis som deras naturkunskapslärare. För att hinna 
med alla fem grenar i femkampen fick det lov att bli en nattorientering, med en lykta per par på 
Vässarös egna banor. Kapellet blev ett utmärkt sekretariat, samt start och mål. 
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Lägret hade inget genomgående tema, däremot fick deltagarna uppleva en hel del, bland annat 
en tidsresa till romarriket. Det förekom även självklara saker såsom Renhornet, Blåstund och 
lägerbål underlägret. Något som vi ej hade var någon större broaktivitet med 
upptäckarscouterna. 

Några av lägerdeltagarna på vårt gemensamma lägerbål med upptäckarscouterna. 

 

Ledarantalet ökade något mot slutet av lägret när tre stycken ankom med privat segelbåt till 
Vässarö, för att efter någon dag inse att de måste tillbaka igen med båten. Med tanke på att vi 
ändå var på en relativt enkel lägreplats och endast hade två patruller blev det aldrig någon 
ledarbrist. Något man bör ha i beaktning när ledare (eller scouter för den delen också) inte är 
med under hela lägret är att de personerna kommer ha mycket mer energi än de som redan har 
varit ute ett tag, vilket kan ge upphov till olika prioriteringar. Patrullen måste även börja om i 
sin grupprocess. Detta kan såklart ses som både positivt och negativt. 

Vi var tyvärr inte med på det gemensamma förlägret, då vi inte hade något större behov av det, 
samt att några av oss ej kunde närvara. Under det kårgemensamma förlägret togs allt material ut 
till Vässarö som vi använde, förutom vårt hajkmaterial. När lägret nådde sista dagen fick blev 
allt vårt material hämtat med traktor och kört till båten. På Ellan vinkade vi hejdå till alla 
deltagarna som åkte hem med bussen och även till Ö-chef Knochen (Eric Knochenhauer) som 
tillsammans med resten av personalen hade tagit väl hand om oss under vårt Vässaröläger. 
Några av ledarna väntade in våra tappra chaufförer som kom och hämtade allt material med 
släpvagn. Tack till Peter Gustafsson, Fredrik Jonsson och Robin Engström som hjälpte till med 
hemfärden av allt material och packningen på Pettersberg mitt i ösregnet!  

  

Med scouthälsning 
Simon Ström, lägerchef äventyrarscoutlägret 
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Bilaga 3 – Ekonomi Upptäckar-
samt Äventyrarläger 2012 

 

Ekonomi läger 2012 
Intäkter           
Personer Antal  Dagar Pris Bidrag Total  
Deltagare ä-sc 23 12 1900 4025 47725 
Deltagare u-sc 27 7 1300 4725 39825 
Ledare ä-sc 8  720 525 6285 
Ledare u-sc 14   420 1750 7630 
Summa 72    101465 
Antal AF 7     
Utgifter Antal  Dagar Pris Total   
Läger ängar 1   3000 3000  
Mat Ä 31 12 60 22320  
Mat U 41 7 60 17220  
Förläger  17   70 1190  
Lägermärken  100   20 2000  
Lägermatrial fond Ä 12 23 15 4140  
Lägermatrial fond U 7 27 15 2835  
Administartion 4,5   50 225  
Förbruknings matrial 50   50 2500  
Bilersättning 189   18,5 3496,5  
Bilersättning int 36   18,5 666  
Material transport 4   650 2600  
Läger subventioner  6   600 3600  
Persontransport 45   100 4500  
Sjukvård  1   1200 1200  
Hantverk 1   1500 1500  
Tema  1   2500 2500  
Läger tröjor 100   25 2500  
Hajk  1   6000 6000  
Övrigt 1   2472,5 2472,5  
Lägerfond GVB 1   15000 12900  
Bidrag AF 1   15000 2100  
   Summa 101465  
   Resultat 0  
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Bilaga 4 – Lägerfonden 
Bakgrund: 

Då lägerplatser idag varierar väldigt i pris och detta är en stor budgetpost i de flesta 
lägerbudgetar resulterar detta i att lägren kostar väldigt varierande mycket. Denna 
prisskillnad blir i slutändan väldigt synlig i den enskilda scoutens deltagaravgift på 
lägret och ibland även på ledarnas avgifter. Ett bra exempel på detta får man om man 
jämför GVBs äventyrarscoutläger de två gångna åren. För två år sedan hölls ett läger 
på Brittmäss, då var deltagaravgiften 1900kr per scout och 65kr per ledare och dag. 
Förra året hölls ett lika långt läger på Vässarö, avgiften var då 2300kr per scout och 75 
kr per ledare och dag. Vi befarar att en plötslig prisökning på nästan 500kr för att följa 
med på lägret kan vara en bidragande orsak till varför förra årets läger hade så få 
deltagare (Jamboreen var givetvis en annan). Därför skulle vi vilja lägga undan pengar 
i årets lägerbudget till kommande års läger för att försöka hålla stabilare lägeravgifter 
på sikt. Detta då hyran av lägerängarna i år kommer kosta bara en bråkdel av vad 
Brittmässängarna kostade (ca 10% av priset). Därför har vi avsatt pengar till en 
lägerfond i den föreslagna budgeten. 

 

Förslag till hur lägerfonden skall nyttjas: 

Pengar får tas ur lägerfonden för att subventionera hyra av lägerängar, detta får göras 
för att försöka hålla deltagaravgiften för lägret på en stabil nivå i jämförelse med 
föregående läger. Om lägerängarna kostar så lite att man med samma lägeravgift som 
förra året kommer att gå plus enligt budgeten bör en del av den beräknade summan 
man går plus läggas in i lägerfonden. Då de kårer som arrangerar lägret normalt står 
för eventuell förlust på lägret och även tar eventuell vinst, bör inte hela det beräknade 
överskottet läggas in i lägerfonden. Om ett läger som enligt budget skulle gå plus 
egentligen går minus så skall pengar tas från det som budgeterats till lägerfonden i 
första hand och i andra hand från kårerna. I lägerfonden får max 30 000 sparas. 

/Robin Engström 


