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Kårstyrelsens sammanträde nr 391 
Datum: 2012-12-02   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen   

Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Fredrik Jonsson, Agnieszka 
”Agga” Wrzalik, Peter Gustafsson, Robin Engström, Natalie Riggott, Simon Ström, 
Mikael Johansson, Rebecka Ingram, Erik Nilsson samt Kjell ”Limpan” Lindberg. 
 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 
Robin Engström valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  
Det fastställdes att mötet är beslutsmässigt. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes utan tillägg. 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom. 

6. Kompletterande val 
Utmanarscoutsrepresentanter för Gustafs Änglar samt Mushjorten är inte valda. 
Dessa bör väljas snarast. 

7. Rapporter och meddelanden 

Rebecka Ingram, Erik Nilsson samt Kjell ”Limpan” Lindberg ankom mötet. 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
Verksamheten följer planen. Man har haft en lyckad övernattning i lokalen 
fredag till lördag. Fram till nästa KS kommer man att avsluta terminen, det är 
några möten kvar, och man kommer att delta på julavslutningen. Till nästa 
termin kan man behöva ledare.  

II. Waingunga:  
Har haft övernattning i lokalen och det deltog 38 scouter. Det var lite rörigt och 
en av anledningarna till detta är att man hade disco i samma utrymme som det 
skulle sovas – vi har inte kvar stugan där man har haft disco tidigare år. Till 
nästa termin behöver avdelningen en eller två ledare till.  

III. Snabbfötterna:  
Har haft möten som vanligt men tyvärr har det varit dåligt med närvaro på 
ledarfronten och Robin var ensam ledare på två möten. Det blir nog lite bättre i 
framtiden men avdelningen skulle behöva fler ledare som bor i Bredäng. 
Avdelningen hade en lyckad övernattning med Gnagarna i helgen, trots att det 
bara deltog två scouter från avdelningen.  
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IV. Gnagarna:  
Avdelningen har haft möten med bra närvaro, bland annat ett utemöte då det 
regnade, och en övernattning tillsammans med Snabbfötterna. Tyvärr var 
antalet deltagare extremt lågt (endast fyra scouter från avdelningen deltog). 
Detta berodde troligtvis på att en skola hade obligatorisk julbasar. Avdelningen 
hade planerat runt basaren men skolan ändrade datum på basaren. Fram till 
nästa KS kommer avdelningen att ha två möten. Ett av dessa kommer 
troligtvis Underbara Gustaf att planera samt genomföra. Man kommer även att 
delta på julavslutningen. 

V. Skogsmännen:  
Skogsmännen har haft en hantverksövernattning där patrullerna har fixat ihop 
mycket av sitt materiel. Man har också haft ett patrullmöte, ett rådspatrullmöte 
och ett minnesvärt woodcraftmöte. Det senare var ett temamöte med 
miljöaktivister som scouterna tyckte var mycket roligt. Scouternas närvaro har 
varit god. Till nästa KS kommer avdelningen att åka på SKROV, ha ytterligare 
två möten och närvara på julavslutningen. Utöver detta så kommer en stor del 
av avdelningen åka på E-kurs under mellandagarna. Till vårterminen behöver 
avdelningen ledare.  

VI. Rovfåglarna:  
Avdelningen har haft övernattning på Påta. Temat på övernattningen var 
hantverk och patrullerna fick göra och märka såg-, yx- samt späntskydd. Man 
har även haft patrullmöte som kunde ha varit bättre då man hade räknat med 
att äldre scouter skulle dyka upp och hjälpa till med invigningarna. De uteblev 
dock. På senaste tiden har det varit ungefär 12 scouter per möte och man är 
drygt 14 på avdelningen. Antalet scouter ökar sakta men säkert, det har bland 
annat dykt upp två nya scouter. 

VII. Mushjorten 
Inga representanter närvarade på mötet. Några scouter planerar att åka på 
Winer. 

VIII. Bara Gustaf:  
Sedan senaste KS har laget har haft möten enligt schema och ett möte 
tillsammans med Mushjorten. Fyra lagmedlemmar arbetade tillsammans med 
fyra scouter från Mushjorten på ett företagsevent och tjänade in enkla pengar. 
Planeringen av Winer är igång och inbjudan till Gustaf Senior kom ut i veckan! 
Fram till nästa KS kommer man att ha möten som vanligt samt åka på Winer 
och delta på julavslutningen. UBG är dessutom inbjudna och ska åka på 
utmanarhöstbal i Mälarhöjden den 8 december tillsammans med några andra 
utmanarlag i Stockholm. Till det här har man självklart övat på dans samt vett 
och etikett. UBG kommer att hålla ett möte för Gnagarna. Närvaron är inte bra, 
många pratar om att delta men dyker inte upp. Laget har just nu 14 
medlemmar.  

IX. Gustafs Änglar:  
Inga representanter var närvarande men Åsa har pratat med Elin. Laget 
planerar att åka på Winer och var på Mikro-Påta medan Skogsmännen hade 
övernattning.  
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b. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  
- Robin håller på att byta lås på toaletterna. Familjen 
Lyckman har sponsrat denna aktivitet och vi tackar dem 
med ett Sponsordiplom i silver.  

- Rehnsgatan:  
- Stugan: Åsa pratat med hyresvärden tidigare. De var då 
förvånade över att bygget inte har startat. Åsa inte fått 
något svar på sin senaste förfrågan via mail.  
- För att vi inte längre ska behöva betala elen i stugan så 
behöver omkopplingar i el-centralen göras. 
- Lysrörsarmatur håller på att trilla ur hållaren. Armaturen 
i taket ska skruvas fast. 
- Rören på toaletterna håller på att bli bruna igen, förra 
gången vi klagade målade hyresvärden över problemet. 
Bör felanmälas igen. 
- Kåren fick porslin av en före detta spårarscoutförälder. 
Det var totalt fyra kassar fyllda med flata tallrikar, 
assietter och bestick. Det är viktigt att hålla ordning i 
skåpen för ATT allt ska få plats.  
Vi tackar med ett Sponsordiplom i silver. 

- Material:  
- Finns inga stora grytor som är användbara i lokalen på 
Rehnsgatan. I lokalen i Bredäng finns massor av 
kastruller. Några kanske bör flyttas. 

c. Pettersberg:  
En ny eldningstunna har öppnats och nya handtag har satts in i ap- och 
ledarrummsdörrarna. Alla hus har mätts för skattepapper. Låset till 
Fånetorpet är fruset. Flagglinan fastfrusen i nedre delen, dra inte sönder den. 
Fram till nästa KS kommer det att vara vinterövervakning och nya dörrmattor 
ska köpas då de gamla är borta.  

d. Ekonomi:  
Inget speciellt har hänt. Det kommer att bli intressant att se hur elkostnaden 
slår i år. Troligtvis blir det billigare än för två år sedan.  

e. AU informerar:  
Demokratijamboree – Det var spännande att ha ett årsmöte med över 400 
personer. Det som påverkar oss mest gäller det som handlar om policies, till 
exempel att man bör ha scoutdräkt på sig vid all scoutverksamhet samt att 
alla i verksamheten ska gå Trygga Möten var tredje år.  
Det blir ingen extra stämma nästa år, nästa årsmöte infaller om två år. Det 
beslutades att styrelsen ska hålla kostnaden runt årsmötet nere till nästa 
gång. Det behöver inte vara ett jippo runt omkring allt som det var i år. 
Troligtvis blir det ett digitalt påverkanstorg. Nya ordföranden är Martin 
Björgell och Josefine Larsson. 
Adventsglögg – Åsa och Hackspettarna deltog och serverade glögg vid 
Gustav Vasa kyrka. Det deltog inte lika många som förra året och det 
samlades in drygt 340 kr.  
Julotta – finns inte mycket information just nu. Carl Hamberg är anställd som 
kyrkovaktmästare och kommer att jobba på julottan. Om Carl på grund av sin 
anställning inte kan vara ansvarig så är Fredrik Jonsson ansvarig. 
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Erik Nilsson avvek mötet. 

8. Läger 2012 

a. Spårarscouter - verksamhet 

b. Upptäckarscouter – verksamhet och ekonomi 

c. Äventyrarscouter – verksamhet och ekonomi 

d. Utmanarscouter 
Inga redovisningar har inkommit! Lämna in dessa snarast.   

9. Bredband - lokalen Bredängsvägen 
Simon föredrog punkten. Erik Nilsson har undersökt ett antal möjligheter, bland 
annat fast bredband. Om behovet finns så är kanske mobilt bredband ett 
alternativ? Ärendet behöver gå på ytterligare remiss och bordlägges till nästa 
KS. 

10. Julavslutning 
Kallelse har gått ut på mail. Vi kommer att börja klockan 12 i församlingssalen 
och fortsätta i Lillkyrkan 13:30-14:30. Utmanarna är inte med och leker men är 
med i lillkyrkan. Jämfört med tidigare år blir det 30 min kortare tid för fika och 
lek. Efter julavslutningen finns det vidare aktiviteter för ledare inklusive mat. 
Ledare från Bredäng bör se till att scouterna åker hem på något sätt utan er så 
att ni också kan delta. Maila AU för anmälan inklusive specialkost.  

11. Planeringshelg  
Datumet är satt till 11-13 januari på Petters. Fredagen är öppen för ankomst 
men de gemensamma aktiviteterna börjar på lördagen. På söndagen kommer vi 
att ha KS vid 13:00. Det vore väldigt bra om man kan lobba för detta på 
avdelningarna redan nu. Är det intressant med grottkrypning för ledare i vinter? 
Simon undersöker om detta går att ordna.  

12. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 

13. Infobladet 
Julavslutning, midnattsmässa, planeringshelg, julotta. Tack till alla för alla 
insatser under terminen.  

14. KS avslutas 

 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Robin Engström 

Justeringsperson 


