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Kårstyrelsens sammanträde nr 384 
Datum: 2012-05-06   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan 16  

Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Fredrik Jonsson, Carl 
Hamberg, Alexander Olsson, Lars-Olov ”Larsa” Bergstrand, Robin Engström, Peter 
Gustafsson, Simon Ström, Rebecka Ingram, Oskar Knaust, Kjell ”Limpan” Lindberg 
samt Kaj Jonsson. 
 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet.  
Fredrik Jonsson valdes till ordförande för mötet. 
Åsa Jonsson valdes till sekreterare för mötet. 

2. Val av justeringsperson 
Robin Engström valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  
Mötet befanns vara beslutsmässigt. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
En övrig punkt lades till (Åsa). 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll är ännu inte justerat men gicks igenom. 

6. Kompletterande val 
Petra Ljunggren väljs till vAl på Mushjorten. 

7. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
7 scouter deltog i Myrstigen. Verksamheten flyter på. Det är ca 11 scouter 
närvarande på avdelningsmöten. Avdelningen har grillat korv och gått 
tipsrunda. 

II. Waingunga:  
34 scouter deltog på Myrstigen och hade roligt. Avdelningen placerade sig 
bra.  

III. Snabbfötterna:  
Avdelningen hade förvånansvärt dålig närvaro på Björnklon. Flera scouter 
hade anmält sig men endast 3 kom. På möten brukar det vara 10 scouter och 
totalt har avdelningen 15 medlemmar. Just nu peppas det inför lägret. 

IV. Gnagarna:  
15 scouter deltog på Björnklon, tittade på djuren, hade roligt och placerade sig 
bra. Totalt är det ca 21 medlemmar på avdelningen. Just nu peppas det inför 
lägret. Mushjorten kommer att hålla ett möte för avdelningen. 

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2012-05-15 2012-05-31 
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V. Skogsmännen:  
Avdelningen har deltagit i Älghornet och placerat sig på en femteplats. Under 
Kristi himmelsfärd är det dags för skärgårdshajk.  
Fyra scouter deltog i SM i scoutfemkamp. 
Ledarnärvaron är stabil. 
Avdelningen kan behöva hjälp med en bil till Vandrarnas hajk. 

VI. Rovfåglarna:  
Rovfåglarna deltog i Älghornet med 4 scouter och tyckte att det gick bra. Dålig 
närvaro på senaste mötet. Till lägret i sommar verkar det bli dålig närvaro på 
grund av att många ska på kollo samtidigt som lägret ligger. 

VII. Bara Gustaf:  

Antal medlemmar just nu:  15 
Antal som börjat sen senaste KS: 0 
Antal som slutat sen senaste KS: 0 
Hänt sen senaste KS: Vanliga möten, vi har även hållit i en kontroll på 
Björnklon som gick bra, mycket uppskattat! Många möten har gått att fixa inför 
detta. Lite bättre närvaro, men kan fortfarande bli bättre! 
Kommer hända fram till nästa KS: Möten enligt planering 
Lådan 25-27 maj 
Marathon 1-2 juni 

 Övrigt: UBG:s lagtröjor är på gång och borde vara klara till nästa KS! 
  Stämningen i laget är låg för närvarande och det planeras åtgärder. 
 
Simon Ström och Peter Gustafsson ansluter till mötet. 

VIII. Mushjorten:  

Antal medlemmar just nu:  13 
Antal som börjat sen senaste KS: 1 
Antal som slutat sen senaste KS: 0 
Hänt sen senaste KS: Bromöte tillsammans med Bara Gustaf. Spelade 
laserdome som var väldigt lyckat, både med närvaron samt resultatet 
(Mushjorten vann).  Annars möten som vanligt. 
Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att hålla ett möte för Gnagarna 
den 7 maj. 
Övrigt: Närvaron går i vågor och har på senare tid blivit bättre (5-6 utmanare 
per möte och 2-4 ledare). Planering inför sommaraktivitet där vi siktar på 
fjällen. 
Tillskott med en ny ledare, Petra Ljunggren. 
Övriga aktiviteter: 
Lådan 25-27 maj 
Marathon 2 juni 

 Jubileumsmararthon14 juli 

b. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:    
Lokalen har hyrts ut till ett bankalas för 500 kr. 
Det är viktigt att lånat materiel lämnas tillbaka. 

- Rehnsgatan:    
Flaggan i salen är trasig.  
Lite nya städsaker är inköpta och lite är bortslängt. Fler 
mopphuvuden behövs. 
Lokalen städades ordentligt innan deltagarna till SM i 
scoutfemkamp sov i lokalen. 
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Trasigt lysrör över bänken i ledarrummet.  
 

- Material:  
Surrningsstängerna är i dåligt skick i båda lokalerna. 
Snart kommer Larsa att behöva komma åt material som 
ligger underst i en av containrarna, så vi behöver lasta ut 
det som ligger i vägen och sedan lägga in det igen. Detta 
behöver vara klart senast i augusti. 

c. Pettersberg:  
Det har varit arbetsträff på Petters. Mycket djurlivsobservationer och mycket 
arbete, bland annat: Gräseldning, eldning av ris, röjning i boden, målning av 
fönster, storstädning, justering av spjäll i storstugan, byte av filter i 
vattenrenaren, röjning av torpet, svetsning av spiskåpa i torpet, placering av 
skyltar längs med vägen till stugan, arbete med vägen. 
Larsa planerar att bygga på lägerförrådet under sommaren. Den uppskattade 
kostnaden för det fortsatta bygget är uppskattat till 43000 kr. Utöver detta 
tillkommer kostnad för transporter och mat. Slutkostnad kommer förmodligen 
att landa på strax över 60000 kr. 

KS beslutar att, för det fortsatta bygget av lägerförrådet på Pettersberg 
får pengar tas från kontona Konstklubben och Uppdrag Pettersberg 
upp till en summa av 70 000 kr. 
 
Det drar ihop sig till vägföreningsmöte på Pettersberg. Larsa och Limpan 
planerar att delta. 
 
Vecka 22 är Pettersberg uthyrt under helgen (Mushjorten), mån-tis (skola), 
ons-fre (skola). Larsa kan inte åka ut och kolla stugan den veckan. 
Mushjorten synar av ordentligt på söndagen och Fredrik kollar stugan på 
tisdagen.  

d. Ekonomi:  
Senast den 15 maj ska alla utläggsredovisningar från avdelningar och kåren 
vara kassören tillhanda. Varje avdelning har 1500 kr för materiel. Vid frågor 
om hur pengarna får användas kan erfarna ledare tillfrågas. Kassörens 
adress finns i ledarmatrikeln på gvb.nu. 
 
Två utmanare har ansökt om bidrag för Blå Hajk. 

KS beslutar att bevilja bidrag med 1650 kr vardera för att Amanda 
Birkenfalk och Andreas Andersson ska gå Blå Hajk Jägarna under 
sommaren. 

e. AU informerar:  
Besök hos Mälarhöjden: BP Fellows har haft årsmöte.  
KO-träff: En lobbygrupp ska bildas för att påverka kommunpolitiker när det 
gäller bidrag och lokaler. Intresserde kan höra av sig till AU. 
Erik Knochenhauer, kårmedlem sedan lång tid och anställd av Stockholms 
Scoutdistrikt under 30 år, har gått bort.  
 
KS beslutar att sätta pengar motsvarande en krans till Vässarövännerna 
som minnesgåva för Eric Knochenhauer. 
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8. Läger 2012 

a. Spårarscouter 
Spårarscouterna från AF kommer att delta i lägret. 

b. Upptäckarscouter, Äventyrarscouter 
Inget nytt. Anmälningarna börjar trilla in. Det kommer att komma få scouter 
från AF vilket kan påverka ledarsituationen under lägret. 

c. Utmanarscouter 
Boomerang: 11 utmanare från kåren är anmälda som deltagare. 
Lägerbesök på Björnö: Datum bestämt. 

9. Lokalen Rehnsgatan – Kontraktsförslag 
Ett sista förslag är framlagt från Wåhlins.  
Det är viktigt att förråd och Falkens lya ingår i området vi hyr. Det syns för 
närvarande inte i planritningen. 
 
KS beslutar att acceptera och skriva under förslaget med en ändring i 
planritningen så att förråd och Falkens lya tillhör lokalen. 
 
Denna punkt anses omedelbart justerad. 
 
Tömning av stugan samt diskussion om var sakerna ska förvaras kommer att 
ske den 6 juni kl. 09.00. 

10. Verksamhets- och budgetmöte 
Verksamhets- och budgetmöte kommer att gå av stapeln under KS 3 juni. Start 
kl. 16.00. Kåren står för enklare middag. 
Information kommer att gå ut till utmanarlagen i god tid inför mötet så att de kan 
gå igenom informationen i förväg. 
 

11. Krisplan 
AU har pratat med olika personer som kan vara med i en krisledningsgrupp. KS 
vill att krisplanen med en krisledningsgrupp ska läggas fram som proposition på 
KST. 

12. Kåravslutning 
Den 5 juni är det kåravslutning. Den kommer att vara vid Ugglevikskällan, 
samling vid industrimonumentet för indelning av blandade patruller.  
Limpan fixar livlinemästerskap (avdelningarna tar med livlinor). 
Utmanarlagen tillfrågas om att ordna aktiviteter. Svar till AU. 

13. Planeringshelg i höst 
Planeringshelg 24-26 augusti. 
Pettersbokning på lördagen den 25 augusti.  
 
KS beslutar att JOTA får boka Petters för helgen 19-21 oktober 2012. 

14. Rekrytering 
Vi ska rekrytera i skolor i höst. I stan undviker vi åk 3. 
De skolor vi vill rekrytera i är: 
Stan: Engelbrekt, Johannes, Gustav Vasa, Röda berg, Tyska. Ej åk3. 
Bredäng: Bredäng, Slättgård, Sätra. 
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15. Övriga ärenden 

a. Åsa 
Åsa ber avdelningsledare att uppmana assistenter på alla avdelningar att 
anmäla sig till Ledarutbildning Scout i sommar. Än finns det några platser 
kvar. 

b. Peter I 
I helgen har det varit SM i scoutfemkamp. Arrangemanget gick bra med flera 
ledare från kåren som arrangörer. Flera lag från kåren deltog. Nina 
Fogelberg och Rebecka Ingram vann klassen damer yngre, Victor 
Rasmusson och Gustav Dagberg kom tvåa i klassen herrar yngre och Mikael 
Johansson vann tillsammans med Einar Nygård (AF) klassen herrar äldre. 

c. Peter II  
Stena fastigheter. Peter och Agga var med på invigning av Stenas nya 
fastighetskontor i Sätra. Fastighetsbolaget är intresserat av ett samarbete 
med scouterna. 

16. Infobladet 
Kvitton 15 maj, Knochen, Kontrakt Rehnsgatan, tömning av stugan, avslutning, 
verksamhetsmöte. 

17. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Fredrik Jonsson      Åsa Jonsson 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Robin Engström 

Justeringsperson  

  


