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Kårstyrelsens sammanträde nr 359 
Datum: 2010-03-07  Tid: 18.30  

Plats: Scoutlokalen i Bredäng 

Närvarande: Peter Gustafsson, Kjell (Limpan) Lindberg, Lars-Olof Bergstrand (Larsa), 
Robin Engström, Simon Ström, Daniel Vanderwert-Gebert (Daniel VG), Konstantin von 
Josefsson, Robin Engström, Elin Robertsson, Agnieszka Wrzalik. 

 

1. KS öppnande 
Konstantin öppnar mötet. 

2. Val av mötessekreterare 
Peter väljs till mötessekreterare. 

3. Val av justeringsperson 
Daniel VG väljs till justeringsperson. 

4. Justering av röstlängd 
Mötet är beslutsmässigt. Röstlängden justeras vid behov. 

5. Fastställande av föredragningslistan, anmälan av övriga ärenden 
Peter anmäler tre övriga punkter. Mötet beslutar att ha en punkt på 
dagordningen som heter ”Läger 2010”. Därefter fastställs föredragningslistan. 

6. Genomgång av protokoll 357 och 358 
Protokollen gicks igenom och ett antal språkliga felaktigheter noterades. 

7. Kompletterande val 
Inga kompletterande val. 

8. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 
 

i. Waingunga 
Har ej inkommit med en skriftlig avdelningsrapport. Har haft 
möten enligt planering. Har haft övernattning i lokalen med 
efterföljande besök på Äventyrsbadet i Södertälje. 
 

ii. Stingarna 
Har ej inkommit med en skriftlig avdelningsrapport. Har haft 
möten enligt planering. Kommer att ha övernattning i lokalen. 
 

iii. Gnagarna 
Har ej inkommit med en skriftlig avdelningsrapport. Har haft 

 Datum  

Protokoll 2010-03-27  
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möten enligt planering. Är cirka 28 scouter på mötena. Har haft 
ett skridskomöte och en övernattning. 
 

iv. Snabbfötterna 
Har inkommit med en skriftlig avdelningsrapport. 
 
Antal medlemmar just nu: 20  
Hänt sen senaste KS: Har haft verksamhet i vanlig ordning. Vi är 
15-16 st på mötena. Vi har haft ett lägermöte för 2010.  
Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha möten som 
vanligt vi kommer inte att ha någon övernattning. 
 

v. Skogsmännen 
Har ej inkommit med en skriftlig avdelningsrapport. Har haft 
verksamhet enligt planering. Har haft en övernattning med AF. 
Snart är det dags för patrullövernattningar. 
 

vi. Absolut Gustaf 
Har ej inkommit med en skriftlig avdelningsrapport. Har varit på 
skidresa i Järvsö. Har planerat sommarens tågluff.  
 

vii. Mushjorten 
Har ej inkommit med en skriftlig avdelningsrapport. 

b. Lokaler och material 
Fläkten i Stugan på Rehnsgatan bör det göras något åt. AU kontaktar 
hyresvärden. 
Det har inkommit intresse till kåren av att hyra lokalen på Rehnsgatan 
för vandrarhemsverksamhet sommaren 2010. AU fortsätter att bereda 
frågan. 

c. Pettersberg 
Hänt sen senaste KS: Varmvattenberedaren från 2000 har packat ihop 
och värmeelementet skall bytas. Vattnet är omkopplat så att en 
varmvattenberedare håller hela huset med varmvatten och den trasiga 
är urkopplad.  
 
Kommer hända fram till nästa KS: De defekta delarna kommer att bytas 
ut innan nästa uthyrning. 
 
Larsa delar ut nycklar till Pettersberg till varje Al. Larsa kommer att förse 
AU med en lista. Listan ska innehålla uppgifter om vem som har vilken 
nyckel och ska publiceras på dold plats på gvb.nu. 

d. Ekonomi 
Ingen information. 

e. AU informerar 
Det är dags för varje avdelning och patrull att ansöka om 
Lokalavdelningsbidraget/Statsbidraget. Peter ansvarar för information 
om hur detta går till. 



3 

Sida 3 av 10 

AU har försett varje scoutlokal med ett varsitt exemplar av den nya 
ledarhandboken från Svenska Scoutrådet.  

9. Läger 2009 

a. Ånhammar, verksamhet 
Ingen information. 

b. Ånhammar, ekonomi 
Ingen information 

c. Vässarö, verksamhet 
Ingen information 

d. Vässarö, ekonomi 
Ingen information 

e. Seniorscout, verksamhet 
Ingen information 

10. Uthyrning av Rehnsgatan 
KS beslutar enligt beslutsförslag från AU. 

11. Läger 2010 
KS väljer Åsa Jonsson om grenlägerchef för patrullscoutlägret. 
KS väljer Robin Engström som grenlägerchef för juniorscoutlägret. 
 
KS skickar en uppmaning till de båda grenlägercheferna att ha en gemensam 
ekonomi och att AF-scouter som deltar gör det som deltagare på ett av GVB 
anordnat arrangemang. 

12. Kartan 
Ingen information 

13. Övriga ärenden 

a. Trosa-scouter som medlemmar i GVB 
AU har utrett förutsättningarna för att de scouter från Trosa scoutkår 
som deltar i Waingungas verksamhet formellt sätt ska bli medlemmar i 
GVB. Syftet är att ta del av olika bidrag som är baserat på medlemsantal 
i kåren. SSF har en mekanism för dubbelt medlemskap vilket gör att 
själva medlemsskapet inte är något problem. Dock är det osäkert hur 
bidragsgivarna i Stockholms Stad ställer sig till detta. 
 
KS beslutar att de aktuella Trosa-scouterna kan bli medlemmar i GVB. 

b. Subventionerad medlemsavgift 
KS beslutar att en miniorscout på Stingarna ska betala en 
medlemsavgift i kåren som bestäms av Al på Stingarna. 

c. Förändrat lägerbidrag 
KS diskuterar de förändrade lägerbidragsreglerna från Stockholm Stad. 
Se bilaga. Efter en diskussion framkommer ett förslag: 

i. Oavsett hur många lägerdagar vi har rätt att få lägerbidrag för så 
ska vi söka för samtliga lägerdagar vi genomför. 

ii. Allt lägerbidrag vi får ska in centralt till kåren och därifrån 
fördelas (precis som idag). 
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iii. För en lägerdag delar kåren ut 15 kr. Gäller ej lägerdagar på 
Pettersberg. 

iv. Till Pettersbergs intäkter räknas hela det belopp som blir över av 
kårens totala lägerbidrag när ovannämnda 15 kr per lägerdag är 
fördelat. Utifrån 2009 års siffror blir intäkterna till Pettersberg på 
så sätt oförändrade. 

v. Kårens enheter kan fortsätta använda Pettersberg som idag, 
med endast lägerbidraget som finansiering. 
 

KS fattar inget beslut i frågan. 

 

14. KS avslutas 
Konstantin avslutar mötet. 
 

 

__________________________   __________________________ 
Konstantin von Josefsson    Peter Gustafsson 
Ordförande     Sekreterare 
 
 
 
__________________________ 
Daniel Vanderwert-Gebert 
Justerare 
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Beslutsförslag, KS 359 

Uthyrning av Rehnsgatan 
Kåren har blivit kontaktad av föreningen Inkaspirit, en ideell förening som bland annat 
håller kurser om Sydamerikas indianer. Föreningen vill nu hyra lokalen på Rehnsgatan 
den 20-25 mars och den 27-28 mars, mellan klockan 9.30 och 18.30 för fyra stycken 
kurser om två dagar, med 20-30 deltagare per kurs. Kursen sker i form av föreläsning 
med stolar i en ring och en whitboard med paus för fika. Föreningen önskar använda 
salen och köket och om det blir få deltagare på någon kurs Stugan. Efter varje kursdag 
kommer lokalen återställas och städas. Föreningen önskar lämna kvar kursmaterial i 
lokalen mellan kurserna. Efter förhandlingar är de beredda at t betala totalt 12 800 kr, 
att betalas i förskott.  

Denna typ av uthyrning till Inkaspirit kan bli återkommande eftersom de håller flera 
kurser varje år. Den enda större nackdelen är att det inkräktar en aning på 
avdelningsmötena, dvs mellan 18.00 och 18.30. Kursen är slut 18.00 och den sista 
halvtimmen är tänkt för återställning och städning. Under den tiden fungerar det att 
ledarna på avdelningen förbereder sitt möte men inte gärna att det är några scouter i 
lokalen. Det betyder inte särskilt mycket olägenheter för ssc och psc, en del olägenhet 
för jsc och stort besvär för msc.  

AU föreslår att KS godkänner uthyrningen enligt ovan och att berörda avdelningar på 
lämpligt sätt får hantera inskränkningen i sitt avdelningsmöte. 
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Diskussionsunderlag, KS 360 

Förändrat lägerbidrag 
Stockholm Stad har förändrat reglerna kring lägerbidraget, det bidrag vi utnyttjar för 
övernattningar, hajker och läger. Vi har tidigare fått 40 kr per scout och dag, oavsett 
hur många dagar det blivit totalt. År 2009 sökte vi bidrag för 1 733 dagar och år 2008 
för totalt 1 439 dagar. År 2009 hade vi 210 bidragsberättigade scouter. 

Inför 2010 har reglerna förändrats så att vi får 35 kr per scout och dagar och maximalt 
för 5 dagar per scouter. Om vi utgår från vårt medlemsantal för 2009, 210 stycken 
scouter, så skulle vi under år 2010 kunna söka för maximalt 210*5 = 1 050 dagar. En 
stor förändring således. Dessutom skulle vi få 5 kr mindre per scout och dag. 

Förändring i reglerna har kommit som en överraskning. Kåren har fört en dialog med 
distriktet och förbundet och dels ställt sig frågande till deras inaktivitet och dels krävt ett 
agerande från deras sida inför framtiden. För detaljer, se den bifogade 
mailkonversationen. 

Inför 2010 står vi inför fullbordat faktum. AU har diskuterat frågan och inte kommit på 
någon perfekt lösning. Nedan presenteras ett förslag som enbart kommer från Peter. 
Oavsett vilken väg vi väljer att gå behöver ett beslut fattas. Dock behöver beslutet inte 
fattas detta KS, frågan kan om behov finns diskuteras ute på avdelningarna till KS 360 i 
april. I den bifogade xls-filen finns siffror för den som vill laborera själv. 

Förslag till hantering under 2010 

I början av året så räknar vi ut ungefär hur mycket lägerbidrag vi kommer att få under 
året, baserat på hur avdelningarnas program ser ut. Sen fördelar vi lägerbidraget efter 
följande princip:  
 
1. Först får alla Petters-evenemang lägerbidrag  
2. Om det finns pengar över så får övernattningar i externa stugor pengar.  
3. Om det fortfarande finns pengar över så får läger på anläggningar (typ  
Vässarö) pengar.  
4. Om det fortfarande finns pengar över så får övriga arrangemang (förutom  
läger, se nedan) pengar  
5. Om det fortfarande finns pengar över så får sommarläger (på typ Ånhammar)  
pengar.  
 
Motiveringar:  
1. Petters skulle gå med ännu större förlust än idag om vi inte får in några pengar den 
vägen  
2. Andra stugor än Pettersberg kan bli dyrt att åka till utan bidrag. 
3. Det är dyrt på Vässarö, de lägren går inte med så mycket i vinst.  
4. Är inte så många  
5. Våra stora traditionella läger går oftast med stort överskott.  

 

Om vi utgår från medlemsantalet 2009 och aktiviteterna 2009 så skulle bidraget räcka 
till alla Petters-evenemang, alla externa stugor och Vässarö-lägret. 
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Mailkonversation med SSD och SSF  
(läs inläggen bakifrån) 
 

Mail från Erik, Förbundsordförande 
Hej alla!  
 
Det låter bra att saken är på gång. Då det i princip är olika bidragsregler för landets alla 
kommuner är det svårt för förbundsledningen att agera i varje enskilt fall. Här spelar 
distriktet i många fall en viktig roll samtidigt som det i de flesta kommuner bara finns en 
eller två scoutkårer.  
 
Förbundsledningen stöttar mer än gärna den kår eller det distrikt som vill agera i sin 
kommun.  
 
Med vänlig hälsning  
 
Erik Sillén  
 
Förbundsordförande  
Svenska Scoutförbundet 
 

Mail från Ågi, DO i Stockholm 

Datum: Mon, 1 Mar 2010 18:05:45 +0100  
Från: Daniel Ågren <agi@drakarna.se> 
Till: Peter Gustafsson <peter@gvb.nu> 
Kopia: Kiki.hall@stockholmparkering.se 
Ämne: Re: Fw: Tittade på lägerbidragsreglerna. 

 Hej Peter, vi arbetar även med frågan genom SUS som är ett samarbetsorgan för 
ungdomsorganisationerna i Stockholm. Två av styrelseledamöterna i distriktet kommer 
att vara med på SUS årsmöte för att där trycka på att frågan är viktig. De har årsmöte 
den 16 mars. Tobbe Landen är den som är ansvarig för medverkan på årsmötet från oss. 
Mer info om SUS finns på http://www.stockholmsungdom.se/ .  
Vi kan väl höras vidare för att se hur det går. 
 
Ågi 
 

Mail från Kicki, styrelseledamot i Stockholm 

  

Distriktsstyrelsen har bestämt på vårt möte i förra veckan att vi ska tillskriva och 
uppmärksamma Idrottsnämnden på frågan. 

  

Kiki 

 

 
Mail från Peter 
 

Den 1 mars 2010 16.03 skrev Peter Gustafsson <peter@gvb.nu>: 
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Hej Kicki 
(med cc till DO i Stockholm, förbundsordförande SSF och generalsekreterare 
SSR) 
 
Tack för svaret. 
 
På en KO-träff våren 2009 tog vi upp frågan om höga lokalkostnader och 
kommunens hyresbidrag som ligger stilla på samma nivå år efter år. Efter ett 
tag fick vi ett mail från kansliet om att kontakt skulle tas med kommunen. 
Vad har hänt sen dess? 
 
Som ni skriver nedan så är kommunen aldrig i kontakt med SSD inför ett sånt 
här beslut, men varför är inte SSD i kontakt med kommunen och agerar 
proaktivt? Hade tankegångarna hos kommunen snappats upp tidigare kanske det 
funnit en möjlighet att påverka beslutet. 
 
DST 2009 sände en klar signal med formuleringen i verksamhetsplanen: 
 
"att SSD ska jobba aktivt för att påverka politiker och tjänstemän inom 
kommunen för att få en höjning av hyresbidraget." 
 
Vi på kårnivå har alldeles för små resurser för att hantera såna här frågor 
och just därför behöver vi distriktets hjälp. Anser distriktet också att de 
är för små, så ta det i så fall vidare uppåt! Det finns både ett förbund och 
en riksorganisation med jämförelsevis stora och (förhoppningsvis) 
inflytelserika resurser. 
 
Precis som redan har sagts så är 2010 ett förlorat år och det är därför av 
största vikt att arbetet med att påverka politikerna inför 2011 tar fart 
redan nu! 
 
 
Mvh 
Peter Gustafsson, Kårordförande 
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng 
peter@gvb.nu 
0739-73 42 23 
 

Mail från Kicki, styrelseledamot i SSD 

 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Kiki Hall" <Kiki.hall@stockholmparkering.se> 
> To: <kjell.lindberg@edkl.se>; <peter@gvb.nu>; <pliiiggis@telia.com> 
> Sent: Thursday, February 11, 2010 10:12 PM 
> Subject: Sv: Fw: Tittade på lägerbidragsreglerna... 
> 
> Hej! 
> 
> Ja visst kan man konstatera att detta kommer att märkas i kårens 
> ekonomi. Grunden till det ändrade bidragsreglerna är säkert 
> relaterade till Idrottsförvaltningens budget. 
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> 
> När det gäller bidragsfrågor är Idrottsförvaltningen aldrig i 
> kontakt med distriktet, eller andra organisationer, för att 
> inhämta synpunkter. Det är tjänstemännen som lägger ett 
> förslag som jag sedan politikerna beslutar om, under 
> förutsättning att man nu inte har gett delegation till 
> tjänstemännen att besluta. 
> 
> Jag är rätt övertygad att nuvarande beslut inte går att påverka, 
> åtminstonde inte i under det här året. Men jag ska ta upp 
> frågan i DS och föreslå att vi ändå skriver en skrivelse och 
> påtalar effekterna av detta beslut för vår verksamhet. 
> 
> Kiki 

 

Mail från Limpan 
 
Jag har ringt och pratat med Per Johansson 08-508 26 000 på fritid Stockholm som är 
ytterst ansvarig för dessa regler. Han bekräftar att det är sparbeting från politiker som 
är grundorsaken. Dom hade gjort en del simuleringar och de flesta föreningar skulle 
inte påverkas (hur kan man då spara pengar) med den valda metoden. Han och jag 
skall talas vid under hösten igen om hur regelverket har fungerat för oss. Jag påpekade 
problemet med att varje aktivitet (läger/övernattning) är en egen budget som skall gå  
+-0:- och den ekonomiska osäkerheten under hösten.  
 
För 2010 så är förändringar omöjliga.  
 
/Limpan 
 

Mail från Pliiiggis 

 
> >>> "Lars-Olof "Pliiiggis" Sandberg" <pliiiggis@telia.com> 10-02-09 08:09 
> >>> >>> 
> 1. Totalt har vi 210 medlemmar 7-20 år 2009, se bilaga 
> 2. De har fått ett besparingskrav, men visst är det åt h-e 
> 3. Naturligvis har de inte varit i kontakt med SSD 
> 
> 4. SSD är nog inte något att räkna med - personalen är inte 
> särskilt aktiv dessa frågor - och styrelsen vet jag inte så 
> mycket om numera - skulle vara Kiki Hall då 
> 5. Jag tror att förvaltningen har fått sparkrav och chefen 
> Olle.jeansson@idrott.stockholm.se tel 508 28 434 i samråd med sin chef 
> kjell.olofsson@idrott.stockholm.se 08-508 27 172 har bestämt dessa 
> ändringar 
> 
> Du kan ju ta ett samtal (men det lönar sig inte att vara ovettig), 
> jag har bra kontakt med bägge eller ännu bättre vi kanske skall 
> avlägga ett besök, du. jag. Peter och Kiki. 
> 
> Jag tror att vår nya hyra på Rehnsgatan kommer nog att drivas oss 
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> i graven 
> 
> iii 
> 

Mail från Limpan 

 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Kjell Lindberg" <kjell.lindberg@edkl.se> 
> To: "Kårstyrelsen" <ks@gvb.nu> 
> Cc: <iii@gvb.nu> 
> Sent: Monday, February 08, 2010 10:27 PM 
> Subject: Tittade på lägerbidragsreglerna... 
> 
> > De är fullständigt åt helvete mycket sämre. 
> > Hur har dom tänkt att detta skall kunna fungera i praktiken? 
> > Har SSD varit inblandade i detta? 
> > Hur har beslutsgången skötts? 
> > Kan vi påverka? Hur då? 
> > Vem kan/ska kommunicera gentemot SSD/Fritid Stockholm? 
> > 
> > Till nästa KS så måste det in en punkt hur vi rent praktiskt skall 
hantera 
> > detta - kåren visavi 
> > avdelningarna. 
> > 
> > De nya reglerna säger 35:- / övernattning min 1 övernattning, max 6 per 
> > tillfälle. 
> > Men det nya är begränsningen maximalt 5 lägerdagar (175:-) per medlem 
och 
> > år. 
> > Vilket för kåren skulle innebära 150 medlemmar*175=26 250:- 
> > För miniorscout innebär det en mycket stor sänkning (två övernattningar á 
> > 3 dagar + 5 dagar läger 
> > ger typ 440:- med de gamla reglerna till 175:- med de nya). 
> > För P-scout så blir försämringen ännu större. 
> > 
> > Det innebär också att Petters antagligen blir lidande och måste få en 
> > annan finansiering, ty 
> > lägerbidraget kommer inte att räcka längre. 
> > 
> > Bifogar både 2009 och 2010 års regler. 
> > 
> > /Limpan 
> > ______________________________________ 
> > Kjell Lindberg 
 

 


