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Kårstyrelsens sammanträde nr 371 
Datum: 2011-04-03   Tid: 18:30 Plats: Bredängsvägen  

Närvarande: Peter Gustafsson, Agnieszka ”Agga” Wrzalik, Lars-Olof ”Pliiigis” 
Sandberg, Simon Ström, Kaj Jonsson, Kjell ”Limpan” Lindberg, Robin Engström.  
 

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 följande tillägg: 10a/ Bidragsansökan 
Explorer Belt 10/b Simon 10/c Peter – Stadsbidragen 10/d ledarmötet 25 
april.  

5. Genomgång av protokoll 370 
Mindre ändringar gjordes och det beslutades att lägga protokollet till 
handlingarna.   

6. Kompletterande val 
Johanna Ljungwaldh samt Sean Wunge-Bolster valdes till assistenter på 
Gnagarna.   

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: Har god närvaro på sina 13 scouter. Möten hålls enligt planering 
och man har haft ett möte där Elin Robertsson, Simon Ström samt Tommy 
Engström hjälpte till. Man har varit ute en hel del. En första lapp om 
sömmarlägret är ute. Stingarna har avregistrerat ett antal medlemmar denna 
termin men också kunnat nyregistrera en scout denna termin. Fram till nästa KS 
kommer man att ha verksamhet enligt planering.     

II. Waingunga: Bedriver verksamhet och antalet ledare samt scouter varierar. 
Man har haft ett möte med alla ledare på plats. För tillfället ligger fokus på 
knopar.            

III. Snabbfötterna: har haft möten med Rovfåglarna som vanligt och 
tillsammans har man haft en övernattning på Påta. Det var drygt 12-13 
deltagande scouter med. Nu är det dags för ytterligare en övernattning, denna 
gång med Gnagarna. Troligtvis kommer fler scouter att delta på grund av det 
varmare vädret och förhoppningsvis kommer även förstaåringar att delta. 
Avdelningen tycker det är illa att två måndagar försvinner från terminen på 
grund av påsklovet.          

 Datum Justerat datum 
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IV. Gnagarna: är 33 på pappret och 32 i verkligheten, varav en som bara 
kommer op helger och läger. Närvaron är bra och det är två scouter som har 
börjat sedan senaste KS:  

7 mars  Närvaro 5 ledare:24 scouter. Med mitt mått mätt   

14 mars Närvara 4 ledare:28 scouter. Plåster på Såren 

21 mars Närvaro 6 ledare:26 scouter. Ja, det är våren 

28 mars Närvaro 7 ledare:27 scouter. Föräldramöte - lägerinbjudan mm, 14 
nöjda föräldrar. Org gjordes. Föräldrarna var saliga.  

Kommer hända fram till nästa KS: 4 april Vi surrar 

8-10 april ÖV på Petters med Snabbis 

11   april Snart är det Björnklon 

Uppehåll på två måndagar på grund av påsklov och annandag. Förslag kom 
från Limpan om att ha påskdisco. Avdelningen är anmälda till björnklon.  

V. Skogsmännen: Medlemmar nu: 30. Alla våra fem patruller har varit på egna 
patrullövernattningar! Det är första gången på fyra år som det händer, vilket 
måste anses vara lyckat.  

Tredjeåringarna har varit med på Ösmo24:an en (vinter!)hajkstävling 
arrangerad av Ösmos Scoutkår. Vi hade fått reda på att tävlingen fanns från 
Roslags Näsby Scoutkår (RNS) under E-kursen i år. Scouttekniken i tävlingen 
var simpel, men vi fick alla nya utmaningar som vi inte är vana vid istället. 
Eftersom tävlingen gick från Starten vid södra sidan av sjön Muskan och hade 
kontroller ungefär 30min söder om Pettersberg, tog vi oss tillbaka till Torpet 
(loftet) och sov över där. Varken vi eller RNS kom på pallplats men vi utmanade 
dem på Älghornet istället. 

Innan tävlingen på fredagskvällen genomförde och klarade alla trejdeåringar 
som var med (en del av) "I-klass provet". 

På torsdagarna har vi haft avdelningsmöten (inga patrullmöten pga. 
patrullövernattningarna) och vi har börjat inrikta oss lite på träning inför 
Scouternas Dag. 

Kommer hända fram till nästa KS: Rådspatrullen Älgen kommer att vara 
ansvariga för avdelningsmötet nu på torsdag, vilket blir en överraskning för de 
övriga ledarna som då kommer vara en patrull och vara med på samma villkor 
som de övriga patrullerna. Detta för att testa hur patrullerna fungerar utan sina 
PL:ar och VPL:ar, samt för att låta Älgen har det roligt! 

Avdelningen kommer att åka på träningsövernattning den 8-10 april till Ådalen. 
Efter att AL på Rovfåglarna inte tar sig tiden att följa med så kommer inte 
Rovfåglarna heller med. 

Något som vi har och kommer marknadsföra just nu är vår Öh-ajk till Gotland. 
Redan nu så har inbjudan gått ut, detta eftersom vi vill ha god framförhållning 
för en gång skull och kunna boka båtbiljetterna. 

Avdelningsledaren, Simon Ström, kommer vara bort rest pga. exkursioner med 
universitet under några veckor, vilket innebär att avdelningen får träna inför 
Älghornet utan sin AL, vilket nog kommer fungera bra ändå. AL kommer träna 
även fast han är bortrest! 
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Övrigt: Ledarteamet på Skogsmännen kommer att gå en egen hajk, bara för 
ledarna. Det är Micke och Einars galna upptåg som kommer att gälla under 
hajken. Bifogad till denna inbjudan fick man en väldigt lång blankett med vad 
man måste fylla i om man ej kan närvara (t.ex. ha underskrift av sin livscoach, 
sin AL m.m.). 

Vi hittade en "sigelerad" pergamentsrulle i ledarrummet, som var adresserad till 
SKM. Det var en inbjudan till Skogstorp den 21 april, mer än så lyckades vi ej 
klura ut. Tyvärr så kan ej våra scouter delta på detta häftiga äventyr för dom 
kommer vara på Vandrarnas Hajk vid det tillfället.    

VI. Rovfåglarna: 2-3 scouter per möte vilket är lite få. Alla kommer ner men det 
är fladdrig närvaro. Avdelningen kommer inte att vara med på 
träningsövernattningen då AL inte kan komma.            

VII. Absolut Gustaf: Medlemmar 7+4. Har varit på en lyckad 
invigningsövernattning med Mushjorten på Pettersberg. I övrigt fortsätter vi med 
planering av sommarens segling, ser över ekonomin och möjliga bidrag att 
söka. Fortsätter med att planera Lådan samt låter scouterna planera och 
genomföra egna möten för resten av laget. 

Kommer hända fram till nästa KS: Fortsätter med planeringen hopas att vi snart 
ha möten utomhus när det blir varmare 

Övrigt: När försvinner s- ans gula spadarna under stegen upp till seniorlyan? 
(Dessa är omflyttade nu.) 

SKM sprider ut sitt bråte (rep, lådor) överallt i lokalen trots att de har mest 
förvaringsutrymme av alla avdelningar. SKM svarar och ska bättra sig.    

VIII. Mushjorten: Närvaron varierar. Sommaren börjar planeras, kanske blir det  
fjällvandring, kanske blir det till att hyra kajaker. Ska hålla i en kvällsövning på 
Gnagarna/Snabbfötternas övernattning. Blå hajk information gavs av en kille 
från Jägarna. Man har även haft övernattning med invigning. Simon och Einar 
Nygårdh hjälpte till på övernattnignen.  

 
b. Lokaler och material:  

Bredäng: 
Stod ljudutrustning i salen i måndags. Den verkar dyka upp lite då och då. 
Robin flyttade den till köket. Vems? Helguthyrarnas?  

Rehnsgatan: 
Telefonin går numera via Comhem via modemet (internettelefoni). Kabeln går 
via modemet och telefonen ligger på datorn. Det är något konstigt ljud, det låter 
som att man är långt borta. Datorn dör lite då och då. Skrivaren fungerar. 
Internet uppkopplingen fungerar bra! 
 
c. Pettersberg:  
Hänt sen senaste KS: Det har varit en del uthyrning och det har inte varit några 
problem med det. 

Larsa har kontaktat de som klottrat och fått bra respons; de har tagit upp det 
med sina scouter och klargjort att det inte är ok att klottra överhuvudtaget. 
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Plåten som sitter i takets nederkant har rasat på hela långsidan mot 
parkeringen och delvis på sidan mot loggian. Det är snö och is som tagit med 
sig plåten. 

Vi verkar ha fritt från möss (inga spår den senaste månaden). 

Vi har även satt upp och testat alla brandvarnare (med nya batterier). 

Det är kul att se att det fungerar med städningen ibland iallafall. Monica och 
Larsa har varit ute och tittat efter varje uthyrning den senaste tiden och det har 
bara varit lite mindre plock att göra i kök osv. Bra! 

Vägen är farbar men kälskadad. Det är periodvis mycket vatten i ån mellan 
Holmvreten och långa backen, men det har inte varit något hinder hitintills. 
Soptunnorna får stå kvar vid brevlådorna i Söderby tills vägen är väl farbar. 

Fråga: -Har det kommit nån kallelse till möte med vägsamfälligheten på någon 
faktura eller så? Nej 

Få uthyrningar och hög elkostnad. Eventuellt kommer man att gå med 
underskott. Gäller att få upp uthyrningstillfällena per månad. Fler vardagar 
måste vara uthyrda för att kompensera den höga el kostnaden.  

 
d. Ekonomi:  

Inga siffror då det var problem med pdf generatorn. Generellt är avdelningarna 
dåliga på att skicka in övernattningsbidragsansökningar. Bättra er! 

 
e. AU informerar:  

Sensus närvarokort ska fyllas i, kommer senare. För närvarande pågår 
diskussion gällande moms på ideella föreningar i tidningar. En diskussion 
fördes.  
 
Det finns planer för en ny riksorganisation för scouterna, Nyascouterna.org. 
Kolla gärna in sidan. Simon och Pliiigis var på möte och redogjorde kort om det 
som framfördes där. Bra information men tråkigt möte enligt dem. 
 
KO-distriktsträff – Pliiigis och Simon deltog där också. Mötet uppfattades som 
inte tillräckligt informativt.  
 
Konstantin ankom mötet.       

8. Läger 2010 
 
a. Brittmäss, upptäckarscouter; verksamhet 
b. Brittmäss, upptäckarscouter; ekonomi 
d. Brittmäss, äventyrarscouter; ekonomi 

 

Intet nytt. Inkom med dessa snarast! 
 

9. Läger 2011.     
Budgetmöte för sommarens läger har hållits och förslag redovisades för KS. En 
mindre ändring gjordes och KS beslutade att godkänna förslaget. KS beslutade 
att Peter ska vara ekonomiansvarig för dessa tre läger.  



5 

Sida 5 av 5 

Lägerchefer: 
Spårarscouter: Kjell ”Limpan” Lindberg 
Upptäckarscouter: Robin Engström 
Äventyrarscouter: Simon Ström 
Absolut Gustaf: Konstantin von Josefsson 
 

10. Övrigt 
a. Bidragsansökan Explorer Belt 

KS beslutade att bifalla ansökan.  
 

b. Simon 
Den 25 april är det ledarmöte inför KST. I samband med denna dag vore 
det bra att ha en städdag kombinerat med ledarmöte, samt myskväll 
med kårmästerskap i maffia eller filmvisning. Öppet för alla. 
Starttid:13:00. Inbjudan till aktiviteten skickas ut under veckan. 
  

c. Peter - stadsbidragen 
Peter redogjorde för stadsbidragen, det ska vara klart 18 april. 
Blanketter skickas ut.  
 
 

11. KS avslutas 
Peter avslutade mötet 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Gustafsson     Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Simon Ström 

Justeringsperson 

 


