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Kårstyrelsens sammanträde nr 388 
Datum: 2012-09-02   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Åsa Jonsson, Fredrik Jonsson, Agnieszka ”Agga” Wrzalik, Peter 
Gustafsson, Kjell ”Limpan” Lindberg, Natalie Riggott, Einar Nygård, Simon Ström, 
Alexander Olsson, Alexander Vanderwert samt Rebecka Ingram. 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 
Einar Nygård valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  
Det fastställdes att vi är beslutsmässiga samt att röstlängden justeras efter 
behov.  

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes.  

5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll för KS386 samt KS387 gicks igenom. 

6. Ledarutnämning 
Under sommaren har Marcus Ljunggren gått kursen Ledarutbildning Scout på 
Vässarö och är sedan två år tillbaka assistent på Skogsmännen. 
 
KS beslutade att ledarutnämna Marcus Ljunggren till ledare i Scoutkåren 
Gustav Vasa-Bredäng. 

7. Kompletterande val 
Erik Nilsson samt Amanda Zenkel valdes till assistenter på Rovfåglarna. 
Alexander Olsson samt Oskar Knaust valdes till assistenter på Gnagarna. 

8. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
Har börjat sin termin och haft ett uppsparksmöte under vilket de skickade upp 
scouter till Snabbfötterna. Efter detta var det fyra-fem scouter kvar, väldigt få. 
Inför detta möte hade det inte genomförts någon rekrytering men trots detta 
kom det ner en blivande scout! Ledarna har planerat terminen.  

Alexander Vanderwert ankom mötet 

II. Waingunga:  
Avdelningen har skickat upp 12 scouter till Gnagarna och har efter detta ca 25 
scouter kvar på avdelningen. Inför detta möte hade rekrytering genomförts. 
Det har varit mycket mailande inför nästa möte, men det återstår att se hur 
många som kommer ner. Det skulle eventuellt behövas ytterligare en 
spårarscoutavdelning (Mowgli). Ledarteamet är detsamma som tidigare men 
man är inte lika många i verkligheten som på pappret.  

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2012-09-02 2012-09-30 
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III. Snabbfötterna:  
Ingen rapport inkommit. Avdelningen har haft uppsparksmöte och det är inte 
så många kvar på avdelningen.  

IV. Gnagarna:  
Har lämnat över scouter till Skogsmännen och hämtat upp scouter från 
Waingunga. Efter överlämningen till äventyrarscouterna hade man endast åtta 
scouter kvar och vid upphämtningen fick man tio nya scouter. På pappret är 
man nu 20 scouter. Det känns som att det kan bli lite kärvt men det ska 
genomföras rekrytering som förhoppningsvis bär frukt. På avlämningsmötet 
närvarade alla gamla scouter – de tyckte det var jättekul. Ledarteamet är nytt 
och håller på att lära känna varandra. Konstantin har gått in som fadder åt 
Natalie. 

V. Skogsmännen:  
Sedan senaste KS har Skogsmännen lämnat ifrån sig gamla medlemmar till 
det nya utmanarlaget samt även hämtat upp nya från Gnagarna. Vi har haft 
två torsdagsmöten och patrullindelningen verkar fungera hyfsat. 
 
Fram till nästa KS kommer Skogsmännen att växla PL i våra patruller så att 
många får testa på inför PL-valet i början av oktober. Samtliga andraåringar 
kommer också få möjlighet att tävla Scouternas Natt. 
 
25 scouter närvarande på det senaste mötet. Alla ledare har varit med på alla 
möten och planeringar. Det är ett stabilt ledarteam, dock saknas en kvinnlig 
ledare.  
 
Antal medlemmar just nu:  28  
Antal som börjat sen senaste KS: 1  
Antal som slutat sen senaste KS: 0 

VI. Rovfåglarna:  
Sedan senaste KS har vi har hämtat våra nya Rovfåglar från Snabbfötterna 
och har haft ett vanligt avdelningsmöte. Närvaron var inte den bästa, men det 
var ett oerhört lyckat och roligt möte! 
 
Det kom ett helt gäng på tre från Snabbfötterna och två från Äventyret, en 
gamla Rovfågel och en ny (syskon). Jag räknar endast de som är nya till 
kåren som de som har börjat. Om det går riktigt väl kan vi bli upp till 30 
scouter på avdelningen men en mer realistisk siffra är nog runt 22 på papperet 
och runt 17 i verkligheten. Jag skickar in info till medlemsregistreraren när jag 
har fått in lapparna och hundringen. Notis: en av scouterna tyckte rent 
spontant det var dyrt med 100kr för en termin! (han har dock varit med förut 
när det kostade 400kr). Den dåliga närvaron beror till stor del på att ingen av 
de ca 20 ungdomarna som var med på Äventyret hade hunnit få hem breven 
om att vi började (jag träffade av en slump några väldigt intresserade innan 
mötet som kom ner). Vad gäller den låga närvaron från Snabbfötterna så hade 
en anmält i förväg, men jag misstänker att det återigen är kommunikationen 
som har brustit mellan kåren och föräldrarna. Ett av guldkornen (vad jag har 
förstått det som) från Snabbfötterna som skulle börja tänker byta kår till 
Örnsberg, främst beroende på brist av utomhusmöten. Jag kontaktade den 
förre detta Sätrascoutens mor och hon verkade positiv till det jag meddelade 
och skulle se med sin son hur det blir. 
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Vad gäller andraåringarna som inte dök upp så har en del flyttat men kommer 
börja pendla till mötena och hade nog inte vant sig riktigt med att inte bo i 
Bredäng. Vi hoppas på en rejäl tillökning till nästa möte, annars måste vi ta till 
extra krafter. Vi räknar med att köra på tre patruller. 
 
Ledarna har rensat och röjt och flyttat runt en hel del material för att få bättre 
plats i lokalen samt så har vi bytt plats på Tornfalkens och Kungsörnens lya. 
Vad gäller ledarsituationen så har den blivit bättre. Vi har fått tag på två till, så 
just nu är vi fyra stycken och någon ytterligare kan möjligen vara på gång. 
Ledarna hade oerhört kul på och efter avdelnings första möte, vilket är ett gott 
tecken! 
 
Fram till nästa KS kommer vi att kontakta de scouter som inte har dykt upp, 
men som vi har förväntat oss ska börja. Avdelningen kommer ha veckomöten 
som vanligt, försöka vara extra mycket ute och ta vara på sensommarvärmen. 
Det blir träning inför både Scouternas Natt och Höstdagen. 
 
Rådspatrullen Berguven kommer att ha en egen hajk där vi svetsar samman 
patrullen inför Silverugglan. Tråkigt att inte ha Älgen att träna emot, men 
Gustaf Senior kanske ställer upp på något? 
 
Våra äldre scouter på avdelningen missade både Kristihimmelfärdshajken och 
sommarlägret så de har efterfrågat en hajk och behöver lära sig lite mera, så 
vi hoppas att de ska tycka det blir roligt.  
 
Förutom att delta i Scouternas Natt så kommer vi även ha ett föräldramöte och 
rådspatrullmöte och åka på övernattning med hela avdelningen och 
Skogsmännen till Pettersberg. För Berguven kommer det att bli ungefär fem 
helger i rad, kanske inte det klokaste men det blir alltid trångt i början av året. 
Vi måste se till att ha kul med Berguven så de taggar till och kommer på allt. 
Till Scouternas Natt tar vi (och de andra tävlande enheterna från kåren) gärna 
emot hjälp i form utav kokar/intendenter och kvartersmästare. 
 
Vi kommer troligen att bjuda in äldre Rovfåglar från patrullerna: Duvhöken, 
Havsörnen och Tornfalken för att hjälpa till med patrullinvigningarna 
 
Övrigt: Vi har återinfört en del struktur på avdelningen så som det brukar vara, 
till exempel vad gäller ordningspatrull. 
 
Tyvärr har vi blivit av med en nyckel till ett av våra små skåp i hallen. Om 
någon hittar en nyckel så säg till Simon. 
 
Något som kan bli problematiskt är avsaknaden av körkort på avdelningen. 
Just nu är det i stort sätt lugnt då vi kommer att samköra alla övernattningar 
med Skogsmännen. 
 
Jag har ventilerat lite tankar kring avdelningen och fått lite information kring 
ceremonier från två gamla Rovfågelledare, Janne Engwall och Benke Öqvist, 
vilket jag tackar för! 
 
Antal medlemmar just nu:  16  
Antal som börjat sen senaste KS: 3  
Antal som slutat sen senaste KS: 0 
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VII. Mushjorten:  
Ingen rapport har inkommit. Enligt Simon så kommer de att köra sitt lag som 
ett roverlag med något möte per månad. De ska delta på Stockholm 
Halvmarathon. 

VIII. Bara Gustaf:  
Sedan senaste KS har vi har haft ett planeringsmöte med sju deltagande 
scouter. Mötet gick bra. Dessutom har vi haft vårt första möte med temat Lek. 
 
Kommer hända fram till nästa KS: Vi planerar att gå på en pannkakshajk (utan 
ledare - kommer att gå bra!), jobba på Stockholm Halvmarathon, delta på 
Gustaf Senior övernattningen och delta i Hajkbenet (Scouternas natt).  
 
Övrigt: I allmänhet har alla scouter fullt planerade helger. Fredrik och Micke 
går omlott som ledare just nu och scouterna har tyvärr inte träffat Micke än. är 
helgerna fullt planerade för alla  
 
Antal medlemmar just nu: 14  
Antal som börjat sen senaste KS: 0  
Antal som slutat sen senaste KS: 0 
 
Helgerna är mycket fullsmockade för alla. Sc har inte träffat micke än, micke 
och fredriik går omlott. 

Rebecka Ingram ankom mötet 

IX. Nya Laget:  
Nya laget har haft ett första möte i tisdags då fem av åtta scouter närvarade. 
Under detta möte beslutade sig laget för att ta namnet "Gustafs änglar". 
Mötestid beslutades till tisdagar 19.15 - 21.15 i lokalen i stan. 
 
Till nästa KS kommer en gemensam invigningsövernattning att hållas med 
Gustaf Senior. Laget avser även att tillverka söljor samt öva inför Scouternas 
natt som vi avser delta i. Vi kommer även att med övriga Gustaf Senior arbeta 
på Stockholm halvmarathon den 15/9. 
 
Övrigt: Petra Ljunggren kommer att vara lagets ledarrepresentant vid KS, Elin 
kommer endast att delta om Petra får förhinder. Till detta möte har tyvärr båda 
fått förhinder. 
 
Laget har ej valt scout som ska vara KS repreentant än då många inte 
närvarade senaste mötet. 
 
Antal medlemmar just nu:  8  
Antal som börjat sen senaste KS: 0  
Antal som slutat sen senaste KS: 0 

b. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:   En massa bråte har tagits bort från stockhörnan. 
Soprumsnyckeln är borta men detta kommer att lösas. 
Det har varit mycket vatten på golven på toaletterna, kan 
vara svätt från handfat.  
Kom ihåg att ta av skor vid skogräns.  
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Internet i lokalen? Simon anser att det bör undersökas 
vad det kostar och vilka som är intresserade.  

- Rehnsgatan:  
Rehnsgatan dag - Åtta scouter på plats från Gustaf 
senoir och Skogsmännen. Det plockades mest med det 
egna materielet. Lars-Olov ”Pliiiggis” Sandberg städade 
delvis ledarrummet. Det sopades. Det skulle kanske 
behövas ytterligare en dag då det arbetas med lokalen i 
stort.  
 
Kistorna och borden från stugan står längs väggarna i 
salen. Totempålarna står bredvid tavlan. De bör fästas i 
väggen på ytterligare en punkt vardera. Björnen bör 
flyttas.  
 
De har inte börjat att bygga i stugan än, borde varit klart 
nu. Så länge de inte har fixat det kommer hallen att vara 
skräpig. Viktigt att vi inte tar hyresvärdens elkostnader. 
AU undersöker.  
 
Eldningsplåtar saknas.  
 
Förslag - Eldningsplåtarna bör läggas i Hjortens lya med 
en eldningshink så att alla kan använda dem, inte bara 
Skogsmännen. 

- Material:  
Robin har bärgat en del av det lägermateriel som sjönk i 
somras. Cykelkärran är bärgad men har bytt färg på 
grund av saltvattnet och behöver målas. Inför nästa läger 
behöver yxor och sågar gås igenom då det kan saknas 
en del. 
 
Robin har varit i containrarna och kört luftavfuktaren samt 
tömt dunkar med vatten. 
 
Enligt Simon finns det lägermaterial som behöver flyttas 
från lokalen i Bredäng till Petters. 

- Pettersberg:  
Sedan KST har det varit två externa uthyrningar i form av 
två lägerskolor. Inför den ena uthyrningen var det tyvärr 
inte avsynat men Robin avsynade efter uthyrningen och 
det såg bra ut.  
 
Uppbokat för hela terminen, nu kommer det att sättas 
upp avsynare på ett rullande schema inför varje 
uthyrning.  
 
Fråga från iii – ska kårens avdelningar få 
bokningsbekräftelse? Ja det ska de då det i detta även 
finns en avsyningsrapport som ska fyllas i och skickas 
tillbaka till iii. 
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c. Ekonomi:  
Inte mycket att rapportera, Peter har överlämning med Ella på tisdag.  
Sedan sista maj har det inte betalats ut lägerbidrag.  
 
Från iii – viktigt att kontakta iii när det börjar nya scouter. 
 
Sex scouter har inte betalat för föregående år/termin  
Stingarna 2 st, Waingunga 1 st, Gustaf senior 2 st. 1 ledare. KS behöver 
besluta om vi ska betala deras avgifter eller utesluta dem ur kåren.  
 
KS beslutade att AL hanterar sina scouter och att AU kontaktar ledaren. 

d. AU informerar:  
Distriktsstämma: Kallelse till distriktstämma har skickats ut. Den var mycket 
kortfattad. Kåren ska utse åtta delegater till DST och tre delegater till 
Scouternas årsmöte. Dessa kommer att väljas på nästa KS. DST kommer att 
vara i Hägersten över en dag så det går säkert att åka fler än bara delegater 
och suppleanter. Stämman är den 20 oktober. 
 
Demokratijamboree: På detta möte kommer det att bestämmas hur scout-
Sverige ska se ut och det kommer att hållas i Fryshuset över en helg. 
Kostanden kommer att vara 750 kr för ombud och 200kr för funktionärer. 
Kåren ska utse tre ombud som kommer att väljas på nästa KS. Hur många 
kan kåren tänka sig betala för? Åker motionärer gratis? AU undersöker. 
Handligarna kommer troligen ut den 23 september.  
Rådslaget om distriktsindelningen hålls den 19 september. Inför både DST 
och Demokratijamboreen kommer förberedelsemöten att hållas. På dessa 
skall delegater delta. 
 
Föreningsdag i Vasaparken: Infaller nästa helg. Vi kommer att samarbeta 
med Adolf Fredriks Scoutkår och Matteus Wallinum. Tanken är att vi ska visa 
föräldrar att vi finns. Förslag på aktiviteter: hantverk som de kan ta med sig 
hem? Åsa deltar – tar gärna sällskap. 

9. Läger 2012 

a. Spårarscouter – verksamhet och ekonomi 

b. Upptäckarscouter – verksamhet och ekonomi 

c. Äventyrarscouter – verksamhet och ekonomi 

d. Utmanarscouter – verksamhet 

Inga rapporter har inkommit. Lägercheferna uppmanas att lämna in dessa så 
snart som möjligt. 

10. Terminsprogram HT-12 
 
KS beslutade att fastställa Terminsprogrammet för HT 12 enligt bilaga 1. 



7 

Sida 7 av 8 ur KS protokoll 388_justerat 

11. Rekrytering 
Det har gått ganska dåligt med att boka tider hos skolorna. Gustav Vasa skola 
tar inte alls emot besök men lappar och affisher är ok. Johannes skola tar inte 
alls emot besök eller information att dela ut. På Engelbrektsskolan kommer tre 
st andraklasser att rekryteras imorgon kl nio.  
Bredängsskolan, Slättgårdsskolan och Sätraskolan är mycket positiva när man 
får tag på dem, om man får teg på dem. Kan bli lite förskjutet med rekrytering i 
det området  
Om vi inte får rekrytera i skolorna bör vi tänka i nya banor, kanske köpa 
statistikutdrag/ information om barnen? Besöka fritids? Långsiktig planering?. 
Ringa? Skicka info? Stora affischer?  
Det hör av sig ett antal scouter via mail. Peter har vidarebefordrat informationen 
till rätt ledare.  

12. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden anmälda. 

13. Infobladet 
Inför DST och Jamboree. Delegater. Mowgli. Terminsprogrammet. 
Föreningsdag i Vasaparken. Scouternas höstdag. Scouternas natt – kök.  

14. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Einar Nygård 

Justeringsperson  
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Bilaga 1 -  
Terminsprogrammet HT-12 

 
Sep 2012  

lör   1 Rehnsgatans dag (kl 10) 
sön   2 KS 
fre – lör   7 – 8  Bara Gustaf på hajk 
lör   8 Föreningsdag i Vasaparken  
fre – sön  14 – 16 TING 
lör   15 DN Stockholm Halvmarathon 
ons   19 Rådslag om nya distrikt i Stockholm 
lör – sön  21 – 23 Berguven på övernattning (Berguvens vindskydd, Petters) 
    Gustaf Senior på Övernattning (Petters) 
lör – sön  29 – 30 Scouternas Natt 
 

Okt 2012  

fre – sön 5 – 7  Skogsmännen och Rovfåglarna på övernattning (Petters) 
    Gnagarna på övernattning 
sön   7 KS 
lör   13 Scouternas Höstdag  
    Möte inför DST 
fre   14 Bredängs dag 
lör   20 Distriktsstämma (DST) 
 

Nov 2012  

lör – sön  3 – 4  Arbetshelg på Petters 
sön   4 KS 
tis   6 Inför Demokratijamboree (möte för hela distriktet) 
fre – sön  9 – 11 Nya laget på övernattning (Petters) 
    Skogsmännen och Rovfåglarna på övernattning 
fre – sön 23 – 25  Demokratijamboree med Scouternas Stämma 
fre – sön  31 – 2 dec Gnagarna och Snabbfötterna på övernattning (Petters) 
 

Dec 2012 

sön   2  KS  
fre – sön  7 – 9  SKROV 
fre – sön 14 – 16  Winer 
sön  16  Julavslutning 
mån  24  Midnattsmässan 
tis   25  Julotta 
tors – mån  27 – 31 E-kurs 
 

Jan 2013  

fre – sön  11 – 13 Planeringshelg (Petters) 
sön   13  KS 


