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Kårstyrelsens sammanträde nr 385 
Datum: 2012-06-03   Tid: 16:00 Plats: Lokalen Rehnsgatan 16  

Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Fredrik Jonsson, Agnieszka 
”Agga” Wrzalik, Peter Gustafsson, Rebecka Ingram, Saga Bergqvist, Kaj Jonsson, Kjell 
”Limpan” Lindberg, Carl Hamberg, Robin Engström samt Mikael Johansson. 
 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 
Mikael Johansson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  
Mötet befanns vara beslutsmässigt. 8 röstberättigade medlemmar var 
närvarande vid mötets början.  

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 11b/ Åsa samt med 
möjlighet för sent anlända att lägga till övriga punkter. 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom.  

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes. 

Peter Gustafsson ankom mötet. 

7. Verksamhetsplan 12/13 
Åsa gick igenom förslaget till verksamhetsplanen och informerande om några 
ändringar som har gjorts i AUs förslag jämtemot förra årets verksamhetsplan. 
KS delades in i arbetsgrupper och diskuterade förslaget i grupperna samt med 
hela KS.  
 
KS beslutade att arbeta vidare med förslaget på nästa KS. 

Carl Hamberg ankom mötet. 

8. Budget 12/13 

 Peter föredrog utkastet till förslaget för budgeten 12/13.  

KS tog paus 18.11.  

Kaj Jonsson, Rebecka Ingram samt Saga Bergqvist avvek mötet. 

KS återupptogs 18:32. 

 KS har tagit fram förslag till budget för året 12/13 som man ämnar lägga 
fram till KST.  

Robin Engstöm ankom mötet.   

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2012-06-10 2012-06-15 
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9. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
Sedan senaste KS har Stingarna haft en övernattning på Pettersberg 
tillsammans med Waingunga och Trosa scoutkår. Från Stingarna deltog sju 
scouter. Avdelningen har haft sitt sista möte för terminen och innan dess har 
man övat på att resa tält och bakat tårta. Angelo har gjort en Facebook-sida 
för Stingarna. Just nu har man 18 medlemmar på avdelningen. 

II. Waingunga:  
Har varit på övernattning med Stingarna och Insekterna från Trosa scoutkår. 
Från Waingunga deltog drygt 30 scouter. 

III. Snabbfötterna:  
Avdelningen är nöjda med sin verksamhet just nu. Det är runt 10 scouter på 
varje möte. Man har haft ett bromöte med Stingarna som gick jättebra. Det är 
många av scouterna som ska åka på Äventyret, sommarlägret som anordnas 
av Rådet. Äventyret verkar bli ett bra läger för nya scouter. De flesta av 
scouterna som åker från Snabbfötterna är nya scouter. De scouter som varit 
med längre åker på vårt sommarläger och det är någon scout som ska åka på 
båda. Avdelningen har lite få ledare just nu då de flesta av assistenterna tar 
studenten i dagarna. 

IV. Gnagarna:  
har haft ett möte med Mushjorten och i övrigt är det lugnt på avdelningen. 
Avdelningen kommer inte att ha möte precis innan avslutningen. Gällande 
sommarlägret så säger många scouter att de ska följa med men det är inte 
många som är anmälda. Ledarna ska ringa och prata med föräldrarna.  

V. Skogsmännen:  
Avdelningen Skogsmännen har haft en stadsorientering i Vasastan. Vi har 
tränat på lite saker inför hajk och läger och vi insåg att vi har varit alldeles för 
dåliga på att använda oss av märkesboken under terminen, så under det sista 
mötet kontrollerade vi hur scouterna låg till. Detta i samband med att vi även 
gjorde en inspektion av deras material och kassaböcker till Silverpilen. 
Vi har varit på Skärgårdshajk. Det var 16 Skogsmän anmälda, men bara 15 
dök upp. Hajken var oerhört enkel, korta sträckor och dass och vattenkranar 
nästan överallt, men ändå verkade en del av våra scouter tycka det var för 
mycket. Tyvärr så blev det inte så mycket program under hajken, men vi 
lyckades nog ändå få en rätt bra känsla i det fina vädret. Jag vill rikta ett stort 
tack till Rovfågelledarna som kom ut och hjälpte till med hajken utan att deras 
scouter följde med. 
 
Det har börjat en ny scout, kompis till en av våra tidigare scouter, som var 
med på ett PM och sen ett AM för att inse att det här med hajk och läger 
verkar intressant, så han följde med ut på hajken, trots att kompisen inte följde 
med! Dock verkar det ha blivit lite för mycket för honom, så han verkar sluta 
på avdelningen (därav en ny och en som har slutat). Ytterligare en scout har 
slutat, troligen på grund av att en av hennes bästa vänner slutat (hon fick inte 
vara kvar sent, gick hem kl 20 varje möte (och vi slutar 21:00)). När kompisen 
slutade så tappade hon motivationen. Jag ska ringa henne (hennes mor är 
väldigt positiv till scouting och försökte motivera henne att vara kvar) 
 
Fram till nästa KS så kommer vi att vara med på kåravslutningen och de flesta 
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av våra tredjeåringar ska gå Vandrarnas hajk.  
 
Avdelningen kommer att åka på sommarläger till Björnö. Just nu verkar vi bli 
17 scouter och då saknar jag svar från en eller två scouter. Detta bådar gott 
inför hösten. 
 
Ledarna har pratat angående hösten och de som är kvar är Simon, Pliiiggis 
och Marcus. Erica kommer att vara utbytesstudent i Sydamerika under ett år. I 
höst hoppas vi vara ett fullt ledarteam på ca sex ledare.  
 
Vi kommer att flytta våra kistor i Stugan på Rehnsgatan innan nationaldagen. 
Dessa kommer vi troligtvis att placera i Salen. 
 
Till hösten så bör vi (alla som vistas i våra lokaler, inte bara avdelningarna) se 
över våra städrutiner. Jag har en tanke på att göra om Hjortens lya till en 
utklädningsgarderob och så skulle jag vilja möblera om i ledarrummet. Det 
kanske dyker upp lite mer info kring detta när hösten närmar sig. 
 
Skogsmännen har just nu 21 medlemmar och sedan senaste KS är det en 
scout som börjat och två som har slutat.  

VI. Rovfåglarna:  
Rovfåglarna har varit rätt många på sista tidens avdelningsmöten. Detta då 
några av scouterna tagit med sig vänner till mötena. Dock verkar ingen av 
vännerna ha fastnat helt och hållet. Senaste mötet dök ett saknat ansikte upp, 
Linnea! Hon verkade inte alltför främmande till att börja till hösten igen. 
Avdelningen har just nu fem medlemmar. 
 
Eftersom ingen av Rovfåglarna följde med på hajken eller ska följa med på 
lägret i sommar så har vi inte riktigt haft något att kämpa inför eller något 
särskilt som de behöver kunna. Istället har vi fokuserat på att laga mat, både 
på stormkök, grilla korv och baka i ugn. Vi har märkt att en del av våra scouter 
inte äter middag innan mötet och brukar vara väldigt hungriga på mötena. Vi 
har även övat lite scoutteknik, men har haft en större betoning på att mötena 
ska vara lekfulla och roliga just nu. 
 
När det gäller Skärgårdshajken så blev vi utkonkurrerade av "Junisarna" 
(antidrog, tobak, alkohol tror jag) som hade en rollspelsövernattning samma 
helg. Ledarna var med på hajken ändå. 
 
Rovfåglarna ska vara med på kåravslutningen. 
 
När det gäller lägret i sommar så har vi inga Rovfåglar anmälda till Björnö-
lägret, de ska på kollo istället. Det verkar dock som om de flesta ändå vill på 
läger i sommar och vi erbjöd dem att åka på Äventyret (Rådets läger). De 
verkade nappa lite på det. Ingen vågar dock åka om ingen annan åker, så just 
nu väntar de på att någon ska anmäla sig så att resten också vågar det. 
 
Inför hösten kommer vi möjligen att tappa två scouter då båda ska flytta, en till 
Nynäshamn och den andra till Solna. Bägge vill gå kvar och verkar starkt 
överväga att pendla. Vi har sagt att de kan gå kvar! Bor man i Nynäshamn har 
man ju nära till Petters, så man kan vara med på alla helgaktiviteter om inte 
annat. 
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Övrigt: Ledarna har pratat lite inför hösten och den enda som är säkra på att 
de är kvar är Simon och Saga. Roxanne lämnar oss i höst och Olsson velar 
fram och tillbaka om han ska vara kvar eller inte. Vi har pratat lite om fler 
ledare men inte riktigt hittat/kommit på några ännu. Vi kommer behöva vara 
ungefär 4-5 ledare i höst. 

VII. Bara Gustaf:  
Sedan senaste KS har laget haft möten som vanligt, genomfört Lådan samt 
Stockholm Marathon. Fem enheter var anmälda till Lådan och tre genomförde 
tävlingen. Sthlm maraton var jobbigt då det var riktigt dåligt väder. Micke är 
numera ansvarig för Marathon. Laget har även tryckt lagtröjor vilket känns 
riktigt kul! 
 
Fram till nästa KS kommer laget att åka till Björnö under andra veckan och 
delta på Boomerang 2012 på Vässarö.  Eventuellt blir vi en ledare mindre till 
hösten. Laget har just nu 15 medlemmar.  

VIII. Mushjorten:  
Har riktigt roliga möten då man spelat boule och grillat på Petras tak. Laget 
har planerat sommarläger och man kommer att besöka Funäsdalen. Några i 
laget ska åka på Boomerang. Laget var med och jobbade på Maraton och 
några deltog i Lådan. Tyvärr är det lite dålig uppslutning här och var laget drar 
inte riktigt åt samma håll hela tiden.   

b. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  
Fungerar bra 

- Rehnsgatan:  
Ljusrören i ledarrummet är åtgärdade. 
Kom ihåg att återställa nödbelysningen om ni släcker 
den! 

- Material:  
Peter – ska vi köpa ytterligare kåtor inför miniscout?  
Peter mailar information till Åsa för vidare undersökning 
av möjlighet att kunna söka medel från fonder för att köpa 
tält vid ett senare tillfälle. 

c. Pettersberg:  
Det var ett vägsamfällighetsmöte i torsdags där Fredrik deltog. Fredrik är 
suppleant i föreningens styrelse efter att ha tagit över Larsas post. Just nu 
håller man på att räkna om andelstalen i vägen (det finns tre nya hyresgäster 
på Holmvretsvägen) och formen på sammanslutningen kommer att ändras. 
Vi vet inte om vår kostnad kommer att ändras. Gräset behöver klippas.  

d. Ekonomi:  
Kort rapport av Peter. 

e. AU informerar:  
Kontrakt är skrivet för lokalen på Rehnsgatan. Det nya kontraktet börjar gälla 
den 1 juli och innebär att vi efter det datumet inte längre har tillgång till 
Stugan. Vi ska återkomma till hyresvärden om vi vill ha något extra åtgärdat i 
lokalen.  
 
Vi ska tömma stugan på allt vi vill ha kvar den 6 juni, samling 09:00. 
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Avslutning på tisdag (5 juni), ta med livlinor. Ledarna från Bredäng bör 
organisera så att deras scouter kommer hem till Bredäng utan dem då Robin 
organiserar den länge saknade tävlingen Golden Tray.  
 
Just nu sker diskussioner gällande ombildning av distrikten. Hur detta ska 
ske i Stockholmsområdet (för att inkorporera från andra förbund) kommer att 
diskuteras den 12 juni. Vi kan skicka två personer till detta möte. Åsa 
anmäler Limpan och Simon.  

10. Läger 2012 

a. Spårarscouter 
Adolf Fredriks scoutkår kommer att delta i vårat läger med sju scouter. Vi 
kommer att få lägerbidrag för dem. Budget är lagd, se bilaga 1.  
 
KS beslutade att anta budgeten för Spårarlägret. 

b. Upptäckarscouter  
Något färre deltagare än räknat.  

c. Äventyrarscouter 
Einar kommer troligtvis inte att vara med på lägret vilket innebär att lägret 
behöver en vice lägerchef.  
 
KS beslutade att välja Simon Ström till vice lägerchef.  
 
För info; om äventyrarlägret vill, så kan Robin och Peter hjälpa till med 
administrationen kring avslutande av lägret. 

d. Utmanarscouter  
Boomerang: scouterna fixar boende. 
Björnö: man har haft ett lägermöte innan KS. Har bra idéer för lägret och 
scouterna verkar vara engagerade. Självkostnadspris för scouterna.  

11. Övriga ärenden 

a. Valberedningen 
Peter föredrog valberedningens arbete. Man har inte gjort en 
sammanställning än och det finns lösa trådar. Om ni har namn på scouter 
som kan tänkas vilja vara med igen – meddela valberedningen.  

b.  Simon – Sjövik 
Jag inser att det kanske dröjer ett tag för Rovfågelledarna att få in pengarna 
som det kostade att sanera Sjövik, sedan våra Rovfåglar lekte med en 
brandsläckare. Rovfåglarnas avdelningskassa klarar inte av denna kostnad. 
Därför skulle jag vilja att kåren betalar ut de 750 kr som Scoutkåren 
Vikingarna vill ha i ersättning för saneringen på Sjövik och när vi får in dessa 
pengar från scouternas föräldrar för vi över dessa till kåren. 
 
KS beslutade att låna ut dessa pengar till Rovfåglarna. 

c. Limpan – Gnagarnas andraårshajk 
Ösregn och kyla tvingade Gnagarna att under andraårshajken akut hyra 
Påta. Man önskar att kåren står för denna kostnad. 
 
KS beslutade att kåren står för hyra av Påta under helgen 2-3 juni. 
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d. Peter 
Stingarna har en scout som behöver vara avgiftsbefriad tillsvidare.  
 
KS beslutade att avgiftsbefria en scout på Stingarna för 
verksamhetsåret 11/12 samt 12/13 förutsatt att scouten skriftligen 
lämnar in en bekräftelse på att scouten deltar i verksamheten. 

e. Peter 
En kvinna från ett filmteam önskar hyra ett Gilwell-tält till en filminspelning för 
500 kr. 
 
KS beslutade att bifalla förfrågan.   

12. Infobladet 
 

13. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Mikael Johansson 

Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Spårarnas lägerbudget 
 

 

Budget Vässarö 
2012    

  Antal Pris/enhet Totalt 

Intäkter    

Deltagaravgifter 46 1 200 kr 55 200 kr 

Föräldraavgifter 6 1 000 kr 6 000 kr 

Ledaravgifter 12 300 kr 3 600 kr 

Lägerbidrag 33 125 kr 4 125 kr 

Summa     68 925 kr 

    

Kostnader    

Syskonrabatter 0 120 kr 0 kr 

Deltagarsubventioner 10 600 kr 6 000 kr 

Förläger 4 167 kr 668 kr 

Bilersättning 120 25,0 kr 3 000 kr 

Båttransport 64 100 kr 6 400 kr 

VÖ mat, förläggning 256 167 kr 42 752 kr 

Sjukvård 1 1 000 kr 1 000 kr 

Lägermärken 64 10 kr 640 kr 

Förbrukningsmateriel 1 2 000 kr 2 000 kr 

Lägermateriel 184 15 kr 2 760 kr 

Parkering 2 300 kr 600 kr 

SL-resor 1 2 000 kr 2 000 kr 

Programmaterial 1 1 000 kr 1 000 kr 

Övrigt 1 105 kr 105 kr 

Summa     68 925 kr 

    

Resultat     0 kr 

 

 

 


