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Kårstyrelsens sammanträde nr 357 
Datum: 2009-12-06 Tid: 18.30 Plats: Rehnsgatan 

Närvarande:Peter Gustafsson, Konstantin von Josefsson, Elin Robertsson, Agnieszka 
Wrzalik, Anna Johansson, Daniel Vanderwert-Gebert, Lars-Olov Bergstrand (Larsa), 
Simon Ström, Robert Jonsson, Carl Hamberg, Robin Engström, Kjell Lindberg 
(Limpan) samt Daniel Torén. 

1. KS öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 
 Simon Ström valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen 16a/ Peter Gustafsson samt 
16b/ Simon Ström. 

5. Genomgång av protokoll från KS 356 
Mindre ändringar gjordes och protokollen lades till handlingarna. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes.  

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: Avdelningen har haft sin första övernattning och tillbringade den 
på Lemshaga med nio deltagande scouter. Det var en underbar 
novemberövernattning utan lera men med en väldigt lyhörd stugan. Förutom 
den höjdpunkten har man haft vanliga möten med knopar, chiffer och 
samarbetsövningar. Dessutom har man varit ute med reflexer och lyktor vilket 
var väldigt mysigt. Sista mötet i för höstterminen är nästa vecka och då kommer 
man att baka. Förhoppningsvis kommer många på avslutningen. 

II. Waingunga: Har haft en övernattning på Petters som var mycket lerig! 
Övernattningen var mycket bra och man hade drygt 35 deltagande scouter.  På 
avdelningen finns det plats för några till, man har inte riktigt nått sin maxgräns 
än. Under terminens gång har det slutat några som dock inte varit registrerade.  

KS beslutade att AU skulle undersöka möjligheten om scouterna i Trosas 
scoutkår även kan vara medlemmar i vår kår. 

III. Snabbfötterna: Avdelningen har haft vanliga aktiviteter och 
närvarofrekvensen ligger på 15-20 scouter per möte. En ny scout är på ingång, 
han har varit med på några möten samt på en övernattning. På Pålstorp (vid 
Lida) hade man en hyfsat bra övernattning med Gnagarna men den var väldigt 
lerig. Stugan är inte optimal för verksamhet som börjar på fredag kväll då det 
inte finns tid att värma upp stugan inför natten. De har elbelysning som drivs 
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med en bensindriven folka-motor. Man tyckte inte att stugan höll inte måttet mot 
det som stod på distriktets hemsida.        

IV. Gnagarna: Avdelningen har haft ett badmöte som var bra planerat (kontakt 
med Forsgrenskabadet vid Medborgarplatsen) men när avdelningen väl kom dit 
så fanns det inte plats för ett livräddningsmöte. Avdelningen fick ta sig till 
Eriksdalsbadet där det endast fanns tid för äventyrsbad. De har även haft ett 
miljömöte som gör att avdelningen i vår kommer att kunna ta ett miljömärke.  
Det har även organiserats en Nobelmiddag där Mushjorten ställde upp som 
serveringspersonal. Förutom detta har man även haft en övernattning med 
Snabbfötterna. Antalet scouter är för tillfället 35 stycken, två scouter har börjat 
sedan förra KS. Taket för medlemsantalet är nästan nådd, dels för lokalen skull 
och dels för ledarnas skull. Avdelningen kommer att troligen bara vara fyra 
ledare i vår. 

V. Skogsmännen: Har haft två övernattningar sedan förra  KS, ett med tema 
Halloween där 27 av 37 scouter närvarande och SKROV med 22 deltagande 
scouter. Patrullerna har haft patrullmöten och man har även haft ett 
avdelningsmöte med brandövning där man tog en promenad och kontrollerade 
hur man kommer ut och var återsamlingsplatsen är. Josephine Wincent är på 
långresa och deltar inte för tillfället.     

VI. Seniorscout:  

Absolut Gustaf: Är mellan fem och tio scouter på mötena. Ett av dessa var ett 
lyckat simmöte i Farsta där man bland annat övande på klädsim och fick låna 
en livräddningsdocka. Avdelningen hade planer på en finsk övernattning men 
ställde tyvärr in denna. Man meddelade dett för sent och fick betala en 
straffavgift på 500 kr.  Daniel Torén instruerade ett bra HLR-möte och detta är 
bra att upprepa varje år. Laget kommer att ha WINER övernattning samma helg 
som avslutningen- man ska försöka ordna bilplats till alla så att ingen missar 
avslutningen.   

Mushjorten: Niokampen pågår fortfarande. Är troligen sex scouter och tre 
ledare. Ska stå med fanor på julavslutningen.    

b. Lokaler och material:  

Bredäng:  
Sönderslagna dörrar, ett till hål på toadörrarna.       

Rehnsgatan:  

Takplattor: Projektet med takplattor ligger för närvarande på is. Fredrik 
Jonsson har hoppat av och Elin Robertsson har fullt upp. En tanke är att lägga 
upp en förfrågan om bidrag på gvb.nu.   

Operation Rehnsgatan: Luckorna ovanför lyorna i hallen är målade i svart. 
Eventuellt ska även en SKM-logga målas dit då det ser lite mörkt ut. Dörren till 
salen är också målad. Sakerna som stod i hallen flyttade till Petters. 

Fråga: Hur länge ska informationen gällande loggning till lokalen sparas? Om 
man inte gör något aktivt lagras informationen i flera år. Man kan radera 
informationen manuellt. Inget aktivt beslut är taget i denna fråga. Det är endast 
den nyckelansvariga som ska gå in i loggningsmodulen och kontrollera 
historiken och då efter KS-beslut. Om det är strömavbrott i lokalen så kontaktar 
man Elin Robertsson, Matts Jonsson eller Konstantin von Josefsson.   
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c. Pettersberg:  
Stugan står kvar och är lerig. Pumpen och vattensystemet är ihopkopplade och 
fungerar. Risken att vattnet tar slut i köket är nästintill obefintlig. Vattnet är för 
tillfälligt gult och smakar metall men det är en inkörsport. Bra att rensa vatten 
om man åker ut på övernattning. Vattnet går att dricka från alla kranar och 
stolar.  

Funktionellt är brunnsborrningen färdigt. Estetiskt saknas en snygg 
elinstallation, Fredrik Jonsson ska göra den när tjälen har gått ur marken (våren 
2010). 

Limpan redovisade kostnaderna för brunnsborrningen. Totalkostnad: 73 886kr 
som tas ur Uppdrag Pettersberg.  

Avloppsrören tål inte dambindor, spola inte ner dessa i toaletterna. Informera 
avdelningarna om detta!    

d. Ekonomi:  
Supporterprojektet har hittills inbringat ca 12 000kr. Mer info kommer på 
avslutningen. Under adventsfikat genererade den frivilliga insamlingen 700kr.  

Redovisa snarast alla kvitton som man vill använda avdelningsbidraget  till.   

Dodde.se är ett leksaksföretag som Kjell Lindberg tecknat avtal med. Om man 
anger GVB vid köp så får kåren 5 % av ordern. Ingen belastning för kåren. 
Informera gärna föräldrar.    

e. AU informerar:  
Adventsfika: Fyra scouter, två ledare och två föräldrar var med. Detta är en 
bra aktivitet för föräldrar då det inte är betungande att vara med på men  som 
ger en möjlighet att samla in pengar till kåren.     

 

8. Läger 2009 
a. Ånhammar, verksamhet 
b. Ånhammar, ekonomi 
c. Vässarö; verksamhet 
d. Vässarö; ekonomi 
e. Seniorscout; verksamhet 
 

Ingenting att rapportera. Lämna in dessa snarast!  
En hel del utvärdering är gjort för Ånhammarlägret.  

 
9. Pettersnyckel    

Hanteringen av nycklarna och de bytta kolvarna diskuterades. Beslut gällande 
detta togs enligt nedan: 
 
Förslag 1: Tre nycklar. Hos gårdsfogen, vice KO samt på kansliet. Kodlås. 
Förslag 2: Förslag 1 samt en nyckel per avdelningsledare. 

KS beslutade att förslag 2 kommer att gälla i Scoutkåren Gustaf-Vasa Bredäng.  
 

10. Julavslutning 
Start: 14:00 Gustav Vasa Församlingslokal. Fika och tävling samt bildvisning. 
Start ceremoni: 16:00 i Gustav Vasa Lillkyrka. Slut 17:00.  
 
Under den ceremoniella delen delas basmärken, förtjänstmärken samt ett pris 
per avdelning ut. Dessutom sker en ledarutnämning.  
Försök verkligen att få med era scouter, det kommer att vara mäktigt! 
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11. Närvarosystem 

Systemet är igång igen, med Björnes förändringar. I den nya versionen kan 
man inte lägga in scouterna själv, maila Lars-Olov Sandberg (iii) för att lägga in 
nya medlemmar. Rapportera närvaron senast den 20 dec! Ledare skall också 
rapporteras! Om man har specialfall gällande medlemmar, exempelvis föräldrar, 
kontakta iii.     
 

12. E-kursen 
Söker bidrag till E-kursen på 450kr per deltagare från kåren. Uppskattningsvis 
kommer 13-14 scouter att delta.  
KS beslutade att bevilja detta. Det finns lediga platser på kursen.   

 
13. TOIS- nya regler 

TOIS har beslutat att ta bort onödiga formuleringar och förenkla dessa i sitt 
regelverk. Enligt iii via Elin är ändringarna till gagn alternativt utan ändring för 
oss. Grovt sett ska ändringarna gynna mindre kårer att vinna större 
vandringspriser. Nästa möte, som hålls den 13 dec i Vikingarnas lokal, kommer 
att hantera Scouternas dag samt Höstdagen. Se distriktets hemsida för mer 
information. Där finns även protokoll för förra mötet.    

 
14. Ledarutnämning 

Rickard Brihäll har gått ALU i Södertörns distrikts regi. KS beslutade att 
ledarutnämna honom.    

 
15. Planeringshelg 

Datum: 9-10 jan 2010. Så hög närvaro som möjligt gör att det blir mycket 
roligare! Petters är bokat. Separat inbjudan kommer.     

 
16. Övriga ärenden 

a. Peter Gustafsson: Julotta 24-25 dec. Förfrågan från församlingen har 
kommit, vi kommer att agera som vanligt. Det vore väldigt bra om det 
fanns ledare som kan hjälpa till med julottekaffet. Peter meddelar 
församlingen att vi deltar.  

b. Simon Ström: SKM nyckeln till skåpet som brukar hänga i skåp 1 är 
borta, har någon sett den? SKM har fått låna iiis woodcraftpärmar, finns 
i lokalen för lån. Stäm av med övriga avdelningar innan ni lånar dem till 
övernattningar.       

17. KS avslutas 
Peter avslutade mötet. 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson, Ordförande    Agnieszka Wrzalik, Sekreterare 

 

___________________________ 

Simon Ström, Justeringsperson  

 


