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Kårstyrelsens sammanträde nr 389 
Datum: 2012-10-07   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Alexander Vanderwert-Gebert, Fredrik Jonsson, Agnieszka Wrzalik, 
Natalie Riggott, Peter Gustafsson, Petra Ljunggren samt Saga Bergqvist. 
 

1. KS öppnande 
Fredrik Jonsson öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 
Natalie Riggott valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd 
Det fastställdes att vi är beslutsmässiga. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes. 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll för KS388 gicks igenom. 

6. Kompletterande val 
Fredrik Jonsson valdes till gårdsfogde.  

7. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
Avdelningen har haft möten enligt planering med bland annat 
avdelningsinvigning. Det har tillkommit några nya scouter och på senaste 
mötet var man 18 scouter. Alla scouter har fått halsduk. Just nu finns det 
några stökiga individer men man tror att det lugnar ner sig snart. Till nästa KS 
kommer man att ha möten enligt planering och vara med på Scouternas 
Höstdag.  
 
Antal medlemmar just nu: 18  
Antal som börjat sen senaste KS: 10 

II. Waingunga:  
Ingen rapport har inkommit. Avdelningen har uppemot 40 scouter på mötena 
och det är tufft. Det har bara rekryterats i en skola. 

III. Snabbfötterna:  
Vi har haft möten i vanlig ordning men vi har inte tränat på orientering på 
grund av att vi inte visste att det skulle bli Scouternas höstdag förrän jag fick 
mail från AU. Eftersom att vi inte har så många på avdelningen så ställde vi in 
övernattningen som vi tänkte ha samtidigt som Scouternas natt. Just nu har vi 
få deltagare på avdelningen men jag ska försöka att dra igång kompismärket 
och kompis-tillbaka-märket.  
Fram till nästa KS kommer vi att vara med på Scouternas höstdag och ha 
möten i vanlig ordning.  

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2012-10-07 2012-10-16 
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När det gäller lägerekonomin är den inte helt klar men bör kunna redovisas 
nästa KS.  
Peter: Kåren har rekryterat i Sätraskolan, förhoppningsvis så kommer det 
några nya scouter från detta.  

IV. Gnagarna:  
Sedan senaste KS har avdelningen haft ett lyckat föräldramöte med 13 
stycken deltagande föräldrar. De var väldigt nöjda. Man har även gjort söljor, 
valt PL och vPL samt jobbat lite med knoppar. I helgen hade man en 
övernattning med pyjamastema. Den var mycket lyckad och alla hade jättekul. 
Vi passade även på att inviga de nya Gnagarna. Det var 16 st närvarande 
scouter på övernattningen. Vi hade lite olyckor på övernattningen som kunde 
ha förhindras genom bättre kommunikation avdelningar emellan - något att 
tänka på i framtiden. Som tur var löste sig allt. 
Fram till nästa KS kommer vi att fortsätta ha möten efter planering. Vi kommer 
att delta på Scouterna höstdag. 
 
Antal medlemmar just nu: 25 

V. Skogsmännen:  
Ingen rapport har inkommit. Avdelningen har haft övernattning med invigning i 
helgen. Övernattningen var på Petters. Det var tyvärr inte så många 
deltagande scouter, drygt 13 stycken. Av dessa så var många andraåringar. 
Avdelningen har inga tredjeåringar. 

VI. Rovfåglarna:  
Har fler scouter än förra terminen, drygt åtta scouter per möte. Två patruller är 
igång. I helgen var det övernattning med sju deltagande scouter (en närvaro 
på nästan 80%!). Många av de yngre scouterna är med på aktiviteterna. En 
scout har kommit till avdelningen via Äventyret. Kontakt med gammal Havsörn 
behövs.  

VII. Mushjorten: 
Sedan senaste KS så har laget börjat verksamhetsåret. Vi har bestämt att ha 
mötena varannan onsdag vilket vi tror kommer att leda till en högre närvaro. Vi 
har tillsammans med UBG hjälp till och varit vakt på en orienteringstävlig i 
Tumba för att generera pengar till lagen. Chrisse har bestämt sig för att sluta i 
laget. Förhoppningsvis har vi ett nyvärv.  
Fram till nästa KS kommer vi att leta jobb med laget för att få in pengar. 
 
Antal medlemmar just nu: 12 
Antal som slutat sen senaste KS: 1 

VIII. Bara Gustaf  
Laget har haft ett möte utan ledare, detta på grund av sjukdom. Man har 
deltagit på Hajkbenet med en silvermedalj som resultat! Det skiljde endast ett 
poäng från vinnaren som detta år blev Älvsjö scoutkår. Det är tyvärr rätt så 
dålig närvaro på mötena. Ledarna behöver delta mer på mötena.  

IX. Gustafs Änglar: 
Består just nu av åtta scouter och två ledare. Eventuellt kommer ytterligare en 
ledare att börja. Laget har haft invigning med Underbara Gustaf och gjort 
söljor. Alla söljor är dock inte klara. Man brukar vara sex scouter per möte 
men på ett möte deltog endast två scouter. Laget har gjort en planering för 
hösten och man har mycket idéer. Mötena börjar 19:15 med småprat i 
utmanarlyan medan Waingunga avslutar sitt möte. 
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b. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  
- Det fungerar rätt bra.  
- Bilden från Ånhammar 2009 är uppsatt i stockhörnan. 

- Rehnsgatan:  
- Gnagarnas skåp behöver få låset utbytt. En nyckel bröts 
av i låset.  
- Fråga: Används borden i salen? Står de i vägen? Vad 
kan göras med dem? Diskussion fördes och ska fortsätta 
föras. 
- Avdelningskoden till kodlåset fungerar inte så bra. Det 
har varit problem att komma in i lokalen. Konstantin har 
kontrollerat och allt ser bra ut. Handhavandefel? 
- Kom ihåg att stänga ytterdörren (ställ inte upp den med 
hjälp av något) och lär scouter och föräldrar att använda 
kod. Detta på grund av stöld i lokalen. 

- Material:  
- Kårfanorna ska hänga i lokalen i Bredäng, de har en 
anvisad plats där. 
- Materialet från Scouternas Natt är flyttat tillbaka till 
Petters.   
- När det gäller det material som blev blött under lägret så 
har Robin torkat det mesta, och vid behov målat om och 
vårdat. Som nämndes under förra KS så behöver vi gå 
igenom lägermaterialet inför 2013. 
- Fråga; tältet ”den vita bläckfisken” – var är den? Det är 
tänkt att använda den på Scouternas Höstdag. Den finns 
i den vänstra containern på Petters. 

c. Pettersberg:  
Allt gräs är klippt på Petters. En begagnad, bensindriven röjsåg är köpt. 
Kostade 1/3 av originalpriset. Dock saknas en vital del som kommer att 
inhandlas snart. Fredrik ska se till att arbetshelgen blir produktiv. Det kommer 
en separat inbjudan med prioriterade arbetsuppgifter.  

d. Ekonomi:  
Allt följer budget än så länge. Varje avdelning har 1500 kr per år i 
avdelningsbidrag mot uppvisande av kvitton. Det går att söka extra 
avdelningsbidrag och det är KS som beslutar om bifall eller avslag. 
Utmanarlagen har de pengar de har arbetat in, till exempel vid Marathon. 
Lägerbidrag: skicka in en deltagarlista med födelseår samt postort till Lars-
Olof ”Pliiiggis” Sandberg. Om avdelningen var på en annan stuga än Petters 
– skicka med ett kontonummer då avdelningen får pengar.  
Scouternas höstdag: startkort för orientering samt livlina ska faktureras GVB. 

e. AU informerar:  
Scouternas höstdag: 30 kr per ätande och kåren står för tävlingskostnaden. 
Ta med livlinor. Kom ihåg att meddela antal deltagare samt eventuella 
allergier till AU. Det behövs fem kontrollanter, anmäl dessa till AU. Alex fixar 
grillen.  
 
Nycklar i skåpen i stan: Alla skåp är numera öppna. Man får låna material 
från varandra om man frågar.  
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Brandrutiner: Nödbelysning som finns ska vara tänd. Om man inaktiverar 
den SKALL den ÅTERSTÄLLAS! Brandövning ska ske i början på varje 
verksamhetsår. 
Vid brand:  
 Återsamlingsplatser:  
  Bredängsvägen: En hand på eken.  
  Rehnsgatan: På trottoaren vid Döbelnsgatan 38 
 Medtag närvarolista, anhöriglista och telefon (om möjligt). 
 
Stöld: Det har varit en främmande man i lokalen på Rehnsgatan som har 
stulit elektronik. Håll dörren stängd och använd kodlåset! Påminn alla 
föräldrar om detta! 
 
Rådslag: Det har varit rådslag om distriktets framtida uppdelning. Man kom 
fram till att vi inte ska slås ihop till ett distrikt. Det ska fortfarande vara fyra 
distrikt men samarbetet kommer att öka. Fråga: Är det utrett om det 
tillkommer några kårer i distriktet från de andra förbunden? Detta är okänt vid 
denna tidpunkt. 
 
Föreningsdag i Vasaparken: Åsa och Natalie deltog. Det var kul och 
gjordes i Scouternas regi, de hade en banderoll uppe. Vår banderoll var inte 
med. Det delades ut lappar till de barnen som deltog. De var mycket unga. 
AF och MW deltog också så det var lite konkurrens. 

8. Läger 2012 

a. Spårarscouter 

b. Upptäckarscouter, Äventyrarscouter 

c. Utmanarscouter 

Inga rapporter har inkommit. Vänligen lämna in dessa snarast! 

9. Val av delegater – Distriktsstämma 
Vi har åtta delegater som ska väljas. I dagsläget finns det sex intressenter 
anmälda. Ytterligare en anmälan tillkom under mötet. De sju anmälda är Åsa 
Jonsson, Fredrik Jonsson, Lars-Olof ”Pliiiiggis” Sandberg, Natalie Riggott, Saga 
Bergqvist, Kjell ”Limpan” Lindberg samt Simon Ström.  
 
KS beslutade att välja ovanstående anmälda som delegater till 
Distriktsstämman.  
 
KS beslutade att uppdra åt AU att fylla övriga platser.  

10. Val av delegater – Demokratijamboree 
Kåren har tre ombud som ska väljas. Ekonomin tillåter att skicka ytterligare två 
observatörer. I dagsläget finns det sex anmälda intressenter; Åsa Jonsson, 
Fredrik Jonsson, Carl Hamberg, Saga Bergqvist, Rebecka Ingram, Simon 
Ström samt Kjell ”Limpan” Lindberg. Simon är motionär till mötet och åker 
gratis. Kjell ”Limpan” Lindberg ska försöka åka med Trosa scoutkår. AUs 
förslag är att välja Åsa, Carl och Saga som ombud och Fredrik och Rebecka 
som observatörer. Blir observatörerna anmälda som suppleanter? Vad säger 
mötet? Fredrik kontrollerar detta.  
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KS beslutade att välja Åsa Jonsson, Carl Hamberg samt Saga Bergqvist 
som ombud till Demokratijamboreen.  
 
KS beslutade att välja Rebecka Ingram samt Fredrik Jonsson som 
observatörer till Demokratijamboreen.  

11.  Bredband – lokalen Bredängsvägen 
Utredning behövs. Till detta möte finns inget underlag för beslut. Ärendet 
bordläggs till nästa möte. 

12. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden anmälda. 

13. Infobladet 
Scouternas höstdag. Arbetshelg på Pettersberg med inbjudan och projekt. 
Distriksstämma samt förmöte. Demokratijamboree samt förmöte. 

14. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Fredrik Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Natalie Riggott 

Justeringsperson  

  


