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Kårstyrelsens sammanträde nr 346 
Datum: 2008-09-28 Tid: 18.30 Plats: Bredängslokalen 

Närvarande: Peter Gustafsson, Daniel Torén, Elisabeth Bergstrand, Fredrik Jonsson, 
Kjell Lindberg (Limpan), Robert Jonsson, Lars-Olof Sandberg (iii) samt Agnieszka 
Wrzalik.  

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Daniel Torén valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen 15a/Peter, 15b/Daniel och 15 
c/Elli 

5. Genomgång av protokoll från KS 343, KS 344 och KS 345 
Vissa mindre ändringar gjordes men annars är protokollen lagda till 
handlingarna. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes.  

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Snabbfötterna: Avdelningen har en massa scouter, är 18 stycken på pappret 
och var 12 scouter på det sista mötet. Sedan förra KS har det börjat sex 
stycken nya och två scouter har slutat. Avdelningen har tre patruller och har 
haft samarbetslekar med dessa. På planeringen hittar man en övernattning i 
Slammertorp (Kalhäll), invigning samt ett packmöte med föräldramöte. 

II. Stingarna: Var 22 scouter på senaste mötet vilket var ganska stökigt med 
hög ljudvolym. Scouterna har delats in i patruller så förhoppningen är att det blir 
bättre nu. De flesta är från samma två skolklasser och majoriteten kommer 
direkt från Eftis, utan att ha ätit mat innan. Nästa vecka kommer ett 
föräldramöte att hållas. Nicole Bianchi och Tommy Nilsson var med på sista 
mötet och hjälpte till men avdelningen behöver fler ledare! 

III. Waingunga: Det har dykt upp fler och fler potentiella scouter men det är 
inga horder som man brukar förvänta sig i början av en termin. Analys: lapparna 
som har delats ut till skolorna verkar inte ha kommit barnen tillhanda. 
Avdelningen har totalt 16 scouter varav åtta nya och åtta gamla scouter. 

 Datum  

Protokoll 2008-09-28  
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Ledarna är nöjda med den nya närvarorapporteringen men en uppdaterad 
version önskas med vissa ändringar.  

IV. Gnagarna: Avdelningen har normala möten där de hittills har delat in 
scouterna i patruller vilka har haft PL-val. Ett produktivt föräldramöte med nöjda 
föräldrar har genomförts, dock lämnade närvaron en del att önska. Avdelningen 
kommer att delta på Scouternas höstdag och inför detta kommer de att ligga i 
hårdträning för orientering med teoretiska grunder och praktisk hårdträning på 
Lemshaga (nästa övernattning). För tillfället är de drygt 20 scouter men har 
förlorat två scouter på grund av skolarbete. Dock har de fått två nya scouter 
samt att det kommer en ny på måndag. 

V. Skogsmännen: Avdelningen är 29 stycken på pappret men 25 stycken på 
möten. De har haft två föräldramöten, ett teoretiskt möte med föräldrafrågor och 
ett praktiskt där föräldrarna krälade på alla fyra och eldade. Älgen har vunnit 
Silverugglan och hade tårtkalas på senaste mötet. Avdelningen kommer att ha 
patrullmöten inom kort.  

VI. Senior: Arbetade på Lidingöloppet med 13 deltagare vilket var en hög 
närvaro. Under kommande helg ska en invigningsövernattning på Petters att 
genomföras. Tanken med övernattningen är att seniorerna ska uppleva hur 
mycket man kan genomföra göra själv och att seniorverksamheten är mycket 
annorlunda än tidigare verksamhet. Under hösten (september/oktober) ska 
tävlingen Lådan att arrangeras. Avdelningen är ungefär nio scouter på pappret. 

b. Pettersberg: Skorstenen på Torpet är uppmurad men med en viss lutning. 
Taket är pålagt och det som behövdes repareras är reparerat. Man kan vara på 
torpet men det är inte att rekommendera då man inte får elda och det är 
oisolerat. Det går dock att sova där och elspisen får används. De pengar som 
är erhållna för reparation kommer troligtvis att räcka. Torpet skall inte hyras ut 
denna termin. Petters är bra uthyrt, från denna helg fram till första helgen i 
december är det bokat av externa kunder och av kårens avdelningar.  

c. Lokaler och material:  
Bredäng: De nya hyresgästerna gör inte mycket väsen av sig men de har haft 
möten här. Det är mycket viktigt att städa! Kaffebryggaren och vattenkokaren 
kan inte vara igång samtidigt då proppar går! 

Rehnsgatan: Vi har fått 5 000kr för det spruckna handfatet av vandrarhemmet. 
Nödljusarmaturen ovanför dörren till salen blev nersliten i veckan och 
lokalfogden Mats Jonsson kommer att montera upp den. 

Vad är det för skivor som sitter på väggarna i stora salen?  Det är mineritskivor 
som gör att det blir två brandceller av lokalen. Detta är krav av 
brandskyddsmyndigheten för att kunna sova över i lokalen. Fredrik tycker att 
det är fult med byggmaterial på väggarna med tanke på att vi har snygga 
målningar. Detta måste ordnas!  

Skogsmännen efterlyser en ny operation Rehnsgatan då att hela lokalen är 
sliten och det finns mycket enkla arbeten som kan ordnas lätt. En arbetsträff? 
En lista med saker som bör göras i prioritetsordning bör ordnas. Avdelningarna 
måste vara mycket disciplinerade och hålla koll samt ordning på sina prylar för 
att undvika stök. Det uppdras åt AU samt avdelningarna på Rehnsgatan att 
författa en ”att göra lista”.  
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Den gröna dörren som står i stugan, ska den tas om hand om på ngt sätt? Vi 
kanske bör vi kanske elda upp den?  

För det larm som finns i lokalen måste det författas en ordentlig instruktion så 
att alla vet hur man hanterar ett larm. Larmet är inte kopplat till en larmcentral.  

Nödljusarmaturen måste åtgärdas då det inte fungerar som det ska. För vår 
verksamhet behöver den inte lysa men för den verksamheten som hyr in sig i 
vår lokal under våren så måste det fungera perfekt! Lokalfogden och lämpliga 
ledare/elektriker inom kåren får ta hand om detta.  

d. Ekonomi: Har inte hänt något speciellt. Dock saknas det väldigt många 
inbetalningar av medlemsavgiften.  

e. AU informerar: gvb.nu ligger nere då det har gjorts underhåll som inte riktigt 
har gått helt bra. Förhoppningen är att hemsidan kommer att fungera som 
vanligt så fort som möjligt. 

Extra rekryteringsbrev har skickats till alla 2or-5or i Engelbrektsskolan, drygt 
260 brev. Ett litet fel har resulterat i kontakter från föräldrar. Peter har fått dessa 
adresser från skolan via fax. Vasa Real har inte faxat tillbaka än. Det kommer 
att bli intressant att se om detta ger någon effekt. KO ska ha en eloge för detta 
arbete.  

Höstdagen; Vassilios Vassiliadis (Vasse) har blivit tillfrågad om att vara 
ansvarig för ”GVBs kiosk” och steka hamburgare. Han skulle återkomma men 
har inte gjort det än. AU mailar ut lappar med inbjudan som kan ändras för varje 
avdelnings räkning.  

Daniel: har blivit kontaktad av tävlingsledningen för höstdagen som undrar hur 
många som kommer att orientera, en grov uppskattning önskas. Funktionärer 
kommer att behövas och GVB bör ställa upp med 3-5 funktionärer för kåren. 
Antalet funktionärer baserar sig på deltagarantalet.  

8. Medlemsavgifter  
Lars-Olof Sandberg gick igenom statistik för medlemsantalet ur 
medlemsregistret. Innan han avregistrerar någon från kåren vill han ha en 
bekräftelse på medlemmar som har slutat. Det har inkommit mycket sparsamt 
med betalningar av medlemsavgiften, den måste betalas snarast! Endast fyra 
ledare har betalat terminsavgift! 
 

9. Läger 2008 
a. Msc, Ekonomi & Verksamhet 
b. Tiveden, Ekonomi & Verksamhet 
c. Ssc, Ekonomi & Verksamt 
 
Punken utgick då det inte fanns något att genomgå. 

10. Läger 2009  
AU har tittat på Ånhammar. Ledarbyn och uppställningsplatsen var i mycket 
dåligt skick, det var mycket växtlighet och gropigt. De flesta övriga ängar var 
gropiga men ändå beboeliga. AU tycker att Olympiad ängarna är mycket bättre 
än de ”vanliga” ängarna såtillvida att de är jämna och platta och föreslår att 
lägret skall hållas på dessa. Patrullscout har invändningar mot detta då de vill 
ha patrullscoutbyarna i skugga och vill se ängarna innan de bestämmer sig.  
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Datum för lägret? V 31 32? Fördelar/nackdelar? Distriktsläger lär krocka då det 
infaller under v32-33. Någon lägerchef är inte utsedd än- tänk på detta på 
avdelningarna. Kontakt måste tas med familjen för att preliminärboka 
Ånhammar. 
 

11. Planeringshelg VT09  
AU har som förslag att inte boka något som kostar kåren för mycket pengar 
såsom Vindalsö. Istället föreslår de att boka något som kostar mindre, 
förslagsvis Frystuna by eller Lemshaga, men att inte vara på Petters. Eventuellt 
kan en anmälningsavgift tas ut för att garantera närvaro. Den kan i så fall 
komma att fås tillbaka efteråt. Planeringshelgen är planerad till den 9-11 januari 
2009  

12. Distriktsstämman 2008 – Delegater mm 
3-5 okt: Följande personer valdes som delegater: Fredrik Jonsson, Elisabeth 
Bergstrand, Kjell Lindberg, Peter Gustafsson, Björn Hultenberger samt Jonas 
Håkansson. Det delegeras åt AU att välja in fler delegater.  
  

13. Motion – Scoutdräkt 
KS har uppdraget att verkställa motionen av scoutdräkten. AU föreslår att en 
arbetsgrupp skapas av personer med engagemang i frågan som drivs av en 
sammankallande. En öppen förfrågan kommer att skickas till kårens 
medlemmar, arbetsguppen är öppen för alla. 
 

14. Motion – Fadderiet 
AU ska skapa ett dokument som kommer att beskriva hur faddersystemet skall 
se ut. I praktiken kommer det innebära att vara att avdelningarna ska känna sig 
för och sedan begära en fadder, med förslag på fadder. Fredrik Jonsson 
anmäler sig som testperson och önskar en fadder. Seniorscoutlaget har en 
fadder, Konstantin von Josefsson. 
 

15. Övriga ärenden 
a. Peter: Utnämning av ledare som gått ALU, Fredrik Jonsson, Filippa 

Kjaerboe, Simon Ström samt Kaj Jonsson. KS beslutade att utnämna 
ovanstående personer till ledare i kåren. Officiellt kommer 
ledarutnämningen att ske under vinteravslutningen.  

b. Daniel: informerade om Höstdagen under punkt 7e 

c. Elli: Har engagerade föräldrar som eventuellt skulle vilja skapa en 
föräldraförening. Hur går man till väga? En eller flera faddrar måste 
utses då föräldraföreningar ofta inte är självgående. Vidare diskussion 
kommer att föras. Kåren stödjer detta initiativ till fullo.  

Undrar även var man beställer halsdukar? Halsdukar beställs från AU 
men om en enskild medlem ska köpa en ny halsduk gör detta med en 
insättning på 50 kr till PG-kontot. 

Informerar: Den 22 oktober kommer Tois att ha stormöte och 
information finns på webben. Kåren är välkommen att påverka.   

16. KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 
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____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Daniel Torén 

Justeringsperson 

 


