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Kårstyrelsens sammanträde nr 347 
Datum: 2008-11-02 Tid: 18.30 Plats: Bredängslokalen 

Närvarande: Peter Gustafsson, Daniel Torén, Konstantin von Josefsson, Daniel 
Vanderwert-Gerbert, Elzbieta Wrzalik, Anna Johansson, Lars-Olof Sandberg samt 
Agnieszka Wrzalik.  

 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Daniel Vanderwert-Gebert valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Det bestämdes att justera röstlängden vid behov samt att KS var 
beslutsmässigt då sju av tolv KS-ledamöter var närvarande. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tillägget 15a/Elisabeth Bergstrand genom 
Anna Johansson. 

5. Genomgång av protokoll från KS 346 
Inga synpunkter framkom och protokollet lades till handlingarna. 

6. Kompletterande val 
Ulrika Lundberg valdes till assistent på Stingarna. 

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Snabbfötterna: Rapporterar via Peter: Avdelningen fungerar bra och har tio 
registrerade medlemmar. Det är lite stökigt på avdelningen men hanterbart.  

II. Stingarna: Antalet scouter ökar inte just nu utan är rätt stabilt på 22 
medlemmar. I oktober var de med på Höstdagen och runt 12 scouter deltog. 
Livlinekastningen gick ganska bra men det var lite värre med orienteringen då 
de gick lite vilse. Alla hittade dock hem. Sedan förra KS har avdelningen haft 
vanliga möten samt ett föräldramöte som föll väl ut. I november kommer de ha 
en höstövernattning på Petters. 

III. Waingunga: Okänd status. Kjell Lindberg var ej närvarande på mötet och 
inget meddelande hade mottagits från avdelningen. Lars-Olov Sandberg 
rapporterar 19 registrerade medlemmar. 
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IV. Gnagarna: Har sedan senaste KS haft en övernattning på Lemshaga med 
nästan hela avdelningen närvarande! Kårssekreteraren hjälpte till i köket vilket 
man tackar för. Avdelningen ställde upp på Höstdagen med många scouter och 
alla närvarande fick orienterarmärket. Man har även haft ett sjukvårdsmöte på 
vilket man hade besök av en journalist från tidningen Mitt i Vasastan. Detta 
resulterade i en artikel i nämnda tidning, länk finns på gvb.nu. Gällande antalet 
scouter så kommer fler och fler till mötena, kompisar till scouterna och man har 
även fått tillbaka en avhoppad medlem. Alla nya har i princip varit med på alla 
möten och gillar verksamheten eftersom de kommer tillbaka! Ledarna har haft 
samkväm med mycket gott resultat. Tills nästa KS kommer en grenövernattning 
att hållas.  Avdelningen har 24 registrerade scouter. 

V. Skogsmännen: Okänd status. Avdelningsledaren var ej närvarande och 
hade inte heller skickat en representant eller en rapport till mötet. Lars-Olov 
Sandberg rapporterar 28 registrerade scouter men knappt hälften har betalat 
medlemsavgift.  

VI. Seniorscout: Avdelningen har bra närvaro, cirka tio scouter plus ledare per 
möte, 12 scouter är registrerade. Sedan senaste KS har man haft ett ledarmöte 
då resten av terminen planerades och man har även haft ett klättermöte på 
Karbin i Västberga med många närvarande. Dessutom har 
invigningsövernattning på Petters (3-5 okt) genomförts med toppenresultat. På 
den fortsatta agendan finns tillverkning av en avdelningsflagga samt 
avdelningströjor och man kommer även att hjälpa till på 
juniorscoutövernattningen. Första veckan i december kommer 
Winerövernattning att hållas enligt tradition. Lådan är tyvärr uppskjuten till maj 
2009.   

b. Lokaler och material:  

Bredäng: Använd inte kaffemaskin och vattenkokare samtidigt- proppar går! 
Lokalfogden bör tillfrågas om detta kan åtgärdas.  

Rehnsgatan: Ganska städat vilket innebär att alla som vistas i lokalen 
uppmanas att upprätthålla ordningen, den vill vi bibehålla!  

Material: Alla tält finns i containerförrådet – det vill säga nya lägerförrådet eller 
på Larsas arbete. Det finns inga tält i ladan. Inget lägermaterial finns i boden. 
Hårt lägermaterial finns i ladan eller i lägerförrådet. Regler gällande förrådet bör 
utarbetas.  

c. Pettersberg: Arbetshelg denna och förra helgen. Lars-Olov Bergstrand och 
Kjell Lindberg har jobbat på Pettersberg sex-sju helger denna termin. 
Ytterskalet på torpet är klart men det finns ingen isolering. Det får ej eldas i 
torpet! Förra arbetshelgen slipades och lackades det bord. Köksstommar håller 
på att bytas, både stommar och luckor. Varje helg fram till 5-7 december är 
Petters uthyrt. Petters är även uthyrt över nyår!  

d. Ekonomi: Ekonomin flyter på, olika bidrag kommer inramlandes. Vi har fått 
lägerbidrag för Vässarö och Tiveden. Kårfakturor och lite varierande räkningar 
har kommit. Gällande medlemsavgifter så verkar vi inte följa budgeten. Vi har 
budgeterat 20 000 kr + 106 000 kr i medlemsavgifter. När den här terminen är 
slut ska vi ha nått upp i 10 000 kr + 53 000 kr om vi ska följa budget. Men vi har 
bara nått upp till 3 300 kr + 30 000 kr. Detta måste undersökas. Knappt hälften 
av ledarna har betalat medlemsavgift! Vi ligger även back på medlemmarna. 
Det finns fördelar med kontantbetalning direkt till avdelningsledaren. 



3 

Sida 3 av 5 

På posten ”Pettersberg Underhåll” är det 30 000 kr budgeterat och 26 000 kr 
har hittills använts, verkar vara väldigt mycket. Enlig Peter (som pratat med Kjell 
Lindberg) har de inte redovisat något och arbetet på torpet går på en egen 
budget med pengar fån Sankt Göranskommittén. Posten ”Underhåll 
Pettersberg” måste kontrolleras så att rätt bokningar är gjorda. Det uppdras åt 
AU att kontrollera detta. 

e. AU informerar: På Höstdagen hade vi cirka 70 ätandes (kårmedlemmar 
med anhöriga) vid vår grill som Vasse med medhjälpare skötte. Det var ingen 
försäljning till övriga kårer. På Höstdagen deltog kåren i både orientering och 
livlina. Livlinetävlingen var inte bra organiserad då det inte fanns några 
startkort. GVB vann distriksmästerskapet i livlina och fick en hel del 
distriktsmästare i diverse klasser. Kåren kom tvåa på orienteringen. Antalet 
medverkande kårer var rätt så lågt men inte så lågt som på Scouternas natt- 
denna ärorika tävling börjar få rätt så få deltagande lag. 

Distriksstämman. Vi fyllde inte alla våra platser, det var en rätt så tam stämma. 
Kjell Lindberg försökte få igenom ett förslag att Vässarö ska särredovisas. 
Mikael Wettercrantz är med i distriksstyrelsen. Distriktsordförande blev Bjoern 
Holmberg och vice ordförande blev Helen Thorö.  

8. Medlemsavgifter  
Lars-Olov Sandberg informerar: 
 

                

   
Ej 

betalat  
Ej 

registrerade  Totalt antal   
          
  Waingunga 5       19   
          
  Stingarna 3   3       
          
  Gnagarna 5   2   24   
          
  Snabbis  7   2   10   
          
  Skogsmännen 12   1   28   
          
  Seniorscout Betalat: 8, varav 5 ledare   
          
   Ledarna 41    81   
                

 
Alla som ej har betalat kommer att få brev i december med inforamtion om 
eventuell avregistrering per den 15 december. Den 29 november ska förbundet 
informeras om vilken betalningsmetod kåren kommer att använda. 100kr 
(betalning för de nya scouterna) kommer vi att ta in och ge till Lars-Olov 
Sandberg. Ett enkelt system är att ta 100 kr i handen och ge tillbaka en 
halsduk.  
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9. Läger 2008 
a. Msc, Ekonomi & Verksamhet 
b. Tiveden, Ekonomi & Verksamhet 
c. Ssc, Ekonomi & Verksamt 
 
Tiveden: Robin har mailat en preliminär resultaträkning som visar 6 000 kr 
plus. Billigare mat och nästan inte några speciella arrengemang som till 
exempel hyra av kanoter eller liknanade är några av anledningarna till det 
positiva resultatet. Färre scouter än man räknat med, budgeterat 
programmaterial har inte använts upp. De okända faktorerna, transporter till 
exempel, har blivit lite större. Beslut kommer att tas då Robin är med och 
kan redogöra för materialet. 

10. Läger 2009  
Ett första lägermöte har genomförts med dålig närvaro, två deltagare från 
Skogsmännen, en från junior samt Peter. Peter är lägerchef. Elisabeth 
Bergstrand är grenlägerchef för patrullscout och Simon Ström kommer att ta 
över den posten de sista tre dagarna då Elisabeth ej kommer att vara 
närvarande. Ett förslag var att Daniel Torén ska bli grenlägerchef på junior. Han 
accepterar detta. Gällande datum så bestämdes som följer: förläger 24-26 juli, 
patrullscoutläger 27 juli -7 augusti, juniorscoutläger 1-7 augusti, minorscout ej 
bestämt. Ängarna är bokade, dessa skall kontrolleras ytterligare en gång, 
datum är satt till den 9 november. .Enligt förmannen på Ånhammar var vildsvin 
orsaken till den extrema gropigheten men de skulle inte vara något problem till 
sommaren. 
 

11. Motion- Fadderiet  
Inga papper var utskivna varvid Peter genomförde högläsning av ett förslag till 
hantering som AU tagit fram. Elisabeth, som la den ursprungliga motionen, har 
läst och och inte haft några synpunkter. KS beslutade att anta skrivelsen som 
ett regelverk för fadderiet inom kåren.  

12. Hyreshöjningar lokalen Rehnsgatan  
Det är dags att skriva om kontraktet på lokalen, dels så går kontraktsperioden 
ut och dels så vill hyresvärden omförhandla. Hyresvärden vill höja från 56 000 
kr per år till 176 800 per år. Detta genererar 850 kr per kvm mot dagens 269 kr 
per kvm. Vi har en lokalyta på 209 kvm enligt nyligen gjorda mätningar, enligt 
tidigare avtal har vi 140 kvm + 28 kvm. Ursprungsbud: stegvis höjning till 90 000 
kr första året och 10 000 kr per år tills vi uppnår 176 800kr = 10 års kontrakt. 
Bud två= avtalslängd okänd. 114  500 kr per år i ett avtal utan stegvis höjning.  
Gustav Vasa gården som äger fastigeten ska sälja fastigheten. Hyresvärden vill 
ha en snabb affär då vi genererar en osäkerhet för framtida fastighetsköpare. 
Värden kan inte uppfylla de krav på verksamheten som finns i deras stadgar 
vilket är att tillhandahålla billigt boende för behövande i församlingen. Enligt 
värden finns det idag inte tillräckligt många behövande i församlingen. 
Norrmalms stadsdelsförvaltning är kontaktade och har skickat dit en 
representant som har tittat på lokalen för att se om de kan ha någon versamhet 
på dagen. De hade inte nytta av lokalen då köket var för litet och för konstig 
planlösning. Skärholmens stadsdelsförvaltning har blivit kontaktade och var 
mycket positiva till dagverksamhet i lokalen i Bredäng, de har tydligen en 
verksamhet av förstådshandikappade som de kan använda vår lokal till. De har 
fått ett konkret bud av KO men har inte svarat på detta. Om de accepterar detta 
kommer vi att kunna få in halva hyran i Bredäng på detta.  
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Adolf Fredriks scoutkår, tvärs över gatan, har 56 registerade medlemmar och 
kåren drivs i princip av två aktiva ledare. Har ingen hyra pga skyddsrum. 
Matteus Wallinum finns på Norrtullsgatan 32, hade ingen verksamhet förra 
terminen men försöker dra igång verksamheten igen. Om vi kortsiktigt behöver 
låna en lokal får vi gärna vara i deras lokaler. Ett förslag är att gå ihop med AF 
för att dels rädda deras verksamhet och dels stärka scouting i innerstan. Vårt 
förslag är att förhala kontraktet en aning, vi vill få ner avtalstiden och priset för 
att förbereda en annan lösning. Hyresvärden vill att avtalet ska skrivas innan 
årsskiftet då det är senaste datumet för dem att säga upp avtalet. Vi har fram till 
1 oktober 2009 på oss att omförhandla kontraktet. De har rätt att säga upp 
kontraktet 31 dec 2008 men kan inte avhysa oss innan 1 oktober 2009. 
Styrelsen är informerade om vad som händer i budgivningen och inga exakta 
beslut kommer att fattas utan styrelsens godkännande.  Enligt Åsa Engvall, som 
har erfarenhet av hyresförhandlingar, så är hyresvärdens bud för höga då 
lokalen inte riktigt kan användas för annan verksamhet på grund av ovanlig 
planlösning.  
 

13. Övriga ärenden 
a. Elli genom Anna Johansson: Äskar pengar till E-kursen, hälften av 

deltagaravgifterna. Vi utgår från att deltagaravgiften kommer att vara 
likadan som tidigare år, vilket innebär att vi sponsrar med 450 kr per 
deltagare från GVB. Inga Rovfåglar kommer att delta. men det finns en 
del Skogsmän som kommer att delta, cirka 15-17 stycken scouter. 
Deltagande kårer kommer att vara Waxholm och Roslags-Näsby. 
Skogsmännen skall vara behjälpliga med att söka utbildningsbidrag. KS 
beslutade att ge E-kursen bidraget. 

b. Lars-Olov Sandberg undrar var KST-protokollet har fastnat. AU 
meddelar att det snart är färdigt. 

   

14. KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 
 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Daniel Vanderwert-Gebert 

Justeringsperson 


