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Kårstyrelsens sammanträde nr 380 
Datum: 2012-01-15   Tid: 13:00 Plats: Pettersberg  

Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Fredrik Jonsson, Agnieszka 
”Agga” Wrzalik, Nathalie Riggott, Oskar Knaust, Carl Hamberg, Alexander Olsson, 
Robin Engström, Saga Bergqvist, Peter Gustafsson, Simon Ström, Rebecka Ingram 
samt Mikael Johansson. 
 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet.   

2. Val av justeringsperson 
Mikael Johansson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Det ansågs att mötet var beslutsmässigt.  

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 12a/ Micke samt 12b/ 
UnderBara Gustaf.  

5. Genomgång av protokoll 379 
Protokollet gicks igenom och vissa kompletteringar och ändringar gjordes. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes.  

7. Rapporter och meddelanden 
a. Avdelningsrapporter 
I. Stingarna: Sedan förra KS har man avslutat terminen och deltagit på 
julavslutningen. På denna deltog ett flertal scouter vilket var bra. Man sätter 
igång terminen igen på onsdag (18 jan).   

II. Waingunga: Ingen rapport har inkommit KS. Avdelningen behöver ledare då 
man just nu är drygt 3,5. 

III. Snabbfötterna: Har haft sitt sista möte för terminen och deltagit i kårens 
julavslutning. Det känns allmänt bra på avdelningen. Två scouter har slutat på 
grund av flytt och man har meddelat medlemsregistratorn. I helgen har 
ledarteamet lyckats planera i stort sett hela terminen. 

IV. Gnagarna: Sista mötet på terminen gick bra. Det var inte lika många som 
deltog på avslutningen som vanligt. Avdelningen har haft sitt första möte på 
vårterminen men närvaron var ganska låg på grund av brist i kommunikation 
mellan ledarna på avdelningen. Ledarteamet har lyckats planera mycket i 
helgen.  

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2012-01-15 2011-01-23 
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V. Skogsmännen: Har minskat i antal, just nu är man ca 30-31 scouter. En 
scout har slutat och två scouter har varit mycket sparsamma i sin närvaro. 
Under vårterminen kommer två scouter att gå ner i tid. En ledare gör lumpen i 
vår men eventuellt kommer man att ha fullt med ledare trots detta. En patrull var 
med på julavslutningen. Övriga patruller har det lite jobbigt. Fyra scouter deltog 
på E-kursen. I vår tar man avsteg från tradition och istället för en Älgen-
övernattning på torpet kommer man att genomföra en grottkrypning med 
rådspatrullen. Avdelningen behöver hjälp av ledare med ”go” i sig.   

VI. Rovfåglarna: Har haft möten som vanligt och Alex O har varit med. Sista 
mötet på terminen började konstigt men slutade bra. Avdelningen hade med sig 
fem scouter på E-kursen. Dessa scouter var mycket nöjda med kursen. 
Vårterminen börjar på tisdag (17 jan). Man har fyra ledare och drygt sex scouter 
så det behövs inte fler ledare. Lyorna behöver städas och inventeras för att se 
om det finns något man kan använda i verksamheten. Detta kommer att göras 
nästa söndag (22 jan). Fråga gällande rekrytering i Bredäng önskas tas upp 
som övrig fråga.  

VII. Bara Gustaf:  
Hänt sen senaste KS: UBG har haft Winer-övernattning tillsammans med 
Mushjorten, väldigt lyckat! Vi närvarande sedan vid kåravslutningen och var 
fanbärare. En scout närvarande vid julvakan samt en till två ledare. Under 
planeringshelgen fick vi med oss åtta scouter och två ledare. Vi har planerat 
klart vårterminen samt två helgaktiviteter. Kommer att åka på Boomerang i 
sommar samt några dagar på Usc och Äsc lägret för broaktivitet.  
Två av scouterna har även under vintern genomfört Ledarutbildning BAS på 
Gilwell. 

Kommer hända fram till nästa KS: Hålla möten som vanligt samt planerat 
vidare. Hela terminen är planerad och sommaren också. Första mötet är i 
veckan.  

Övrigt: Vi är peppade på nästkommande termin! 

Antal medlemmar just nu: 15 
Antal som börjat sedan senaste KS: 0 
Antal som slutat sedan senaste KS: 0 
 
VIII. Mushjorten:  
Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS så har vi planerat terminen och skrivit 
ut ett terminsprogram till alla medlemmarna. Under första mötet på terminen så 
har vi hunnit gå igenom mycket, och planerat hela terminen. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att följa vårt terminsprogram fram 
till dess. Vilket innan nästa KS inkluderar lekmöte och bowling samt ett förslag 
till bromöte med det andra laget. 

Övrigt: Vi sätter hög fokus vid närvaro samt småprojekt under terminen, som 
bland annat handlar om romantiserat möte för upptäckarscouter samt att se 
över möjligheten att göra en insats för Stadsmissionen. Vi ska vidare ta kontakt 
med dem för att kunna se över möjligheterna att vara med att bidra med något! 

Antal medlemmar just nu: 11 
Antal som börjat sedan senaste KS: 0 
Antal som slutat sedan senaste KS: 0 
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b. Lokaler och materiel:  

Bredäng:  
- Lokalen behöver röjas.  
- Scouterna klagar på att det är kallt – har de inneskor? När ni är i lokalen, 
kontrollera att dörrarna till toaletterna är öppna och att elementen är satta på 
max.  
- Det finns en skrivare som fungerar.  
- Uthyrningen har fungerat. 
- Köpet av fastigheten är gjort men överklagat. Vårt hyreskontrakt löper i tre år 
och en ny period började i och med nyåret.  

Rehnsgatan:  
- Tonern i kopiatorn och skrivaren verkar vara slut. Peter köpte en ny toner i 
höstas men den verkar inte vara funktionell – UBG kontrollerar detta på sitt 
möte i veckan.  
- Datorn fungerar inte, det är mycket bra att ha en dator i lokalen. Micke kollar 
om hans far har någon gammal dator hans ska göra sig av med.  
- Dörren till verktygsskåpet i köket står i vägen för ugnen. Det finns en plan för 
att lösa detta.  
- Nya förkortningar/namn borde sättas på alla dörrarna i köket – Micke löser 
detta.  
- Lysrören i salen behöver bytas. Lysrören finns i hjortens gamla lya under 
takplattor. Undertaket måste dock åtgärdas först.  
- Under veckan ska alla avdelningar kontrollera ”kvarglömt-lådan” med sina 
scouter.  
- En tät ytterdörr till lokalen önskas. 

Material:  
- Under planeringshelgen flyttades det material från en container på EWS till 
den högra lägermaterialcontainern. Materialet på EWS är det material som 
fanns i vårt lägerförråd på Döbelnsgatan. Det som har flyttats är bland annat 
några Gilwelltält, lösa delar (soltak/pinnar med mera), tre militärtält (oklart vad 
det är för tält eller hur kompletta de är), kaminer och en kokgryta på 75 liter 
(oanvänd, går på el och används i storkök, köptes in för 2700 kr (fanns prislapp 
kvar) under 90-talet då man hade planer på att bygga ut köket, finns bilder om 
man ska sälja den). Allt måste gås igenom då vädret tillåter. 
Sängmadrasser som finns i containrarna och sängar som finns i ladan – ska de 
säljas?  
 
Det beslutades att Peter och Robin tar fram en lista på saker som kan 
säljas till nästa KS.  
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c. Pettersberg:  
- Under planeringshelgen har man klottersanerat storstugan. En hel del av 
klottret härrör från denna termin och detta måste tas upp på avdelningarna.  
- Kan Pettersberg tillhandahålla en handduk att torka händerna med på 
toaletterna? Nej, det är bra att ta med egen handduk och hänga upp den. 
- Det är väldigt kallt på toaletterna, kan man värma upp den delen av stugan på 
något sätt? Frågan skickas till stugfogden. 
- Det bestämdes att vi ska ha två arbetshelger på Petters under våren, den 9-11 
mars samt 27-29 april.  
- Önskemål till inköp: Kastruller i normal köksstorlek och vassa knivar.  
- Jättebra pärm med information om var man hittar allt i köket! Dock saknas 
utrymmet där stekpannorna förvaras.Uppdatering önskas.  
- Ugnen under spisen är bortkopplad, det finns ingen värme dit och den 
används bara som förvaringsutrymme. 

d. Ekonomi:  
- Ansökan för bidrag från Sensus för hela 2011 är inlämnat, vi får se hur mycket 
det ger. Sensuslistorna kommer att tillhandahållas avdelningarna tidigare under 
terminen denna gång.  
- Ansökan för Statspatrullsbidraget kommer att lämnas ut till avdelningarna 
även denna termin.  
- Kommunala bidrag kommer att sökas och bidraget baseras på närvaron. 
- En ekonomisk rapport kommer att lämnas till nästa KS.  
- Kom ihåg att lämna in ansökan för lägerbidrag omgående!  

KS beslutade att Snabbfötterna får lägerbidrag för sin övernattning trots 
att lägerbidragsansökan ankom för sent. 

KS beslutade att Pettersberg får 1560kr från den interna läger-
bidragsfonden då UBG/Mushjortens lägerbidragsansökan ankom för sent.   

e. AU informerar:  
Julavslutning med ledarsamkväm: Ledarsamkvämen var mycket lyckad! Till 
nästa gång - påminn gärna Bredängsledarna om att organisera skjuts för sina 
barn. Det var mycket trångt i lokalen (hänga av sig osv), vi är väldigt många 
som deltar! Det var bra med stolar som avgränsade lokalen då scouterna 
väntade på att få börja avslutningen. Det var bra med att spårarscouterna blev 
insläppta först. Det kom mycket föräldrar i år, det blir mycket viktigt att ”spärra 
av” Lillkyrkan ordentligt så att alla scouter får plats att sitta. Kul att avslutningen 
var uppskattad! 

Bidragsansökan från kyrkan: Peter har skrivit en ansökan om bidrag från 
kyrkan som Åsa har skickat in. Vi får se vad det ger.  

Ljudisolering: Det flamsäkra tyget ska komma upp. Just nu står projektet still 
på grund av brist på tyg hos leverantören samt tidsbrist. Ytterligare fyra plattor 
per sektion ska sättas upp och tyget ska häftas upp i taket. Just nu letas det 
efter tyg till rimligt pris.  

Planeringshelg: Många har varit med på planeringshelgen, hela 33 deltagare 
fanns på plats under helgen. Bra jobbat allihop!   

KS protokoll: Protokollen skrivs för sent och justeras ännu senare. Det är inte 
meningen att man på KS ska justera protokollet utan detta skall vara gjort av 
justeraren innan. Från och med nu kommer KS protokollen att tillhandahållas 
KO och justeraren inom en vecka från KS och dessa har sedan två dagar på sig 
att justera protokollet. Det krävs ett mail på att justeringen är gjord.
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Krisledningsgrupp med beslutanderätt: AU har fått information om ett fall av 
kränkande behandling. Detta måste utredas och AU vill tillsätta en 
krisledningsgrupp med beslutanderätt. Förslag på gruppsammansättningen är 
Åsa, Alex VG, Peter och Monica Bergstrand. Anna Wickman på Scouterna 
svarar på alla frågor gällande händelsen från externa förfrågningar. 
Krisledningsgruppen skall återkomma med information till KS. 
 
KS beslutade att för denna kris tillsätta en krisledningsgrupp med 
beslutanderätt bestående av Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, 
Peter Gustafsson samt Monica Bergstrand.  
 

8. Läger 2011 
a. Vässarö, upptäckarscouter; verksamhet 
b. Vässarö, äventyrarscouter; verksamhet 
c. Mushjorten, utmanarscouter, verksamhet – bilaga 1 
 
KS beslutade att lägga Mushjortens verksamhetsberättelse till 
handlingarna med ett tillägg gällande komplettering om datum och 
antal deltagare.  
 

9. Läger 2012  
- Spårare: siktar på klassiskt spårarläger på Vässarö i början på sommaren.  
- Upptäckare: Björnö. Robin rekognoserade i vintras men tittade på fel ängar. 
Robin fortsätter undersöka möjligheterna till läger på ängarna. 
- Äventyrare: tar med sig Stigfinnarna till Björnö 22/7-2/8. 
- UBG: broaktivitet på Björnö med Äsc samt Boomerang 
- Mushjorten: Boomerang 

10. Terminsprogram VT2012 
Se bilaga 2. Vi frångår praxis gällande lokal för KS på vårterminen och har KS i 
lokalen på Rehnsgatan denna termin.  
 
KS beslutade att fastställa terminsprogrammet enligt bilaga 2.  
 

11. Ledarutnämning Henrik Björkman 
Henrik har gått ALU i somras och är ledare på Gnagarna.  
 
KS beslutade att ledarutnämna Henrik Björkman i Scoutkåren Gustaf 
Vasa-Bredäng. 
 

12. Lokalen Rehnsgatan - Kontraktsförslag 
Vi har fått ett kontraktsförslag från Wåhlins. De önskar att det börjar gälla den 1 
juli (det nuvarande gäller till den 30 september). Ett antal detaljer i 
kontraktsförslaget behöver ses över. En diskussion gällande ändringar i 
kontraktet fördes. Skicka genomtänkta förslag på önskemål till AU senast 22 
januari. Micke har tagit på sig ansvaret att göra åtminstone ett förslag. På nästa 
KS kan vi ta beslut gällande detta.  

13. SSF blir Scouterna - konsekvensanalys 
Det är nu öppet för kårer som har olika inriktningar att ansluta sig till Scouterna. 
Tanken är att alla scouter i Sverige ska tillhöra ett och samma förbund och att 
man på sikt kan bli av med en nivå i scouthierarkin. Medlemsavgiften till 
förbundet har samtidigt höjts med 33 kr från 150 till 183kr. Samtidigt kommer 
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statsbidraget att höjas, så det borde innebära att kårens ekonomi inte belastas 
så hårt. För oss innebär förändringen att vi måste se över våra stadgar så att de 
överensstämmer med Scouternas. 

14. Övriga ärenden 

a. Micke – Kartan till Pettersberg: 
På förra KS pratades det om att kontrollera om kartan ut till Pettersberg 
fungerar. UBG har kontrollerat kartan och den behöver uppdateras. AU 
ordnar en ansvarig för att uppdatera vägbeskrivningen.  
Kan man sätta upp en vit reflexskylt som pekar ut infarten vid Söderby? 
Agga kontrollerar kostnad för detta med Trafikverket och Rikard 
Björkman.  

b. UnderBara Gustaf:  
Laget funder på att under våren ha en eller två helger (vecka 4 samt 6) 
då de vistas i Vasaparken och grillar/säljer korv och synliggör kåren i 
samhället. Man undrar om kåren kan sponsra med korv och liknande. 
Detta kommer att generera rekrytering till kåren och inkomster till laget. 
Fråga – finns det plats för fler scouter i stan? Waingunga har en full 
avdelning. Gnagarna och Skogsmännen kan ta emot ytterligare fem 
scouter vardera. Har UBG någon budget?  . 
 
KS beslutade att kåren står för kostnaden för en tillståndsansökan 
som gäller för två helger.  

c. Rekrytering i Bredäng 
Det bör rekryteras i Sätraskolan och Skärholmen. Satsningen bör vara 
för att bland annat rekrytera sexor. Det bestämdes att Peter är ansvarig 
är rekryteringen och att Saga, Serhat och Carl hjälper till. 
 

15. Infobladet 
Planeringshelg. Terminsprogram. Hyresavtal Rehnsgatan. (Nya) Scouterna. 
Arbetshelg. Rekrytering. 
 

16. KS avslutas 
Åsa avslutade mötet 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Mikael Johansson 

Justeringsperson  



7 

Sida 7 av 8 

 

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 

Läger 2011 Mushjorten  

 
 
Vi i Seniorscoutlaget Mushjorten bestämde oss för att göra någonting lite mer scoutigt 
än vad vi gjort under terminen. Att göra en längre hajk under sommaren lät som en 
väldigt bra idé och det blev väldigt lyckat! Paddlingshajk har många redan upplevt 
genom åren som patrullscout, men då har det handlat om kanadensare. Kajaker 
verkade lite mer spännande, sportigt och roligare. 

Vi hyrde fyra kajaker från en klubb i Södertälje. Därifrån började vår långa paddling. I 
vår rutt som vi hade satt ut så började vi med att från Södertälje sätta rakt ut i Mälaren. 
Birka var vårt mål. Efter en natt på Birka med lite medeltidsaktiviteter så började vi 
paddla mot slussen. Målet var att ta sig genom Stockholm, och när vi väl är ute på 
andra sidan paddla vidare till Vaxholm. Väl där så skulle vi avsluta hajken på Oskar 
Knausts landställe med lite bastubad och grillning.  

Hajken blev väldigt lyckad och alla hade roligt. Dagsrutterna var lagom långa så att 
även ovana paddlare skulle kunna hänga med i tempot (vilket alla var). Vi höll oss inom 
budget och vi fick se sidor av Stockholm och Mälaren som vi inte sett tidigare. 

 
Tidsperiod: 19-24 Juli 2011 

Närvarande: 

Ledare:  Kaj Jonsson, Bengt Liljeros 
Seniorer: Oskar Knaust, Carl Hamberg, Sebastian Andersson 

Kaj Jonsson 

Al Mushjorten 
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Bilaga 2 – Terminsprogram VT2012 
 
Februari 2012  

sön  5 KS 
fre – sön 17-19 Gnagarna övernattning (Petters) 
    Skogsmännen och Rovfåglarna övernatting (?) 

Mars 2012  

sön  4 KS 
fre – sön  9-11 Arbetshelg Pettersberg  
fre – sön  16-18 UnderBara Gustaf övernattning (?) 
fre – sön  23-25 Gnagarna och Snabbfötterna övernattning (Petters) 
fre – sön  30-1 april Skogsmännen och Rovfåglarna övernattning (Petters) 
 
April 2012 

sön  1  KS 
fre – sön 13-15 Skogsmännen och Rovfåglarna övernattning(?) 
lör   21  Scouternas Dag (Skansen) 
fre - sön  27-29 Arbetshelg Pettersberg 
lör – tis  28-2maj Wiglaf Hajk 
 
Maj 2012  

lör   5  SM i scout5kamp 
sön  6  KS 
fre – sön 11-13 Stingarna och Waingunga övernattning (Petters) 
tor-sön  17-20 Skogsmännen och Rovfåglarna hajk (?) 
fre – sön 25-27 Snabbfötterna övernattning (?) 
     Mushjorten övernattning (Petters) 
 
Juni 2012  

lör   2  Marathon 
sön  3  KS  
tis   5  Terminsavslutning 
 
Juli 2012 

lör   14  JubileumsMarathon 
 
Augusti 2012 

sön  19  KST 
lör – sön  25-25  Planeringshelg (Petters) 


