
Sida 1 av 8 ur KS protokoll 394_justerat 
 

 

 
Kårstyrelsens sammanträde nr 394 

Datum: 2013-03-03   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Fredrik Jonsson, Agnieszka Wrzalik, 
Peter Gustafsson, Simon Ström, Erik Nilsson, Gustav Dagberg, Lars-Olov ”Pliiiggis” Sandberg, 
Kjell ”Limpan” Lindberg, Rebecka Ingram samt Robin Engström. 
 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 
Simon Ström valdes till justeringsperson. 

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

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tillägg 13a/ Valborg samt genomgång av rullor 
efter punkt 7a/ avdelningsrapporter. 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll för KS393 gicks igenom.  
 
KS beslutade att justera de punkter som behandlades efter det att 
justeringsmannen avvek från KS 393.  

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val. 

7. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna: 
Har haft möten enligt planering och bland annat delat ut intressemärken. Hittills verkar 
det som att endast tre scouter har slutat sedan juluppehållet, det är väldigt positivt.  
Antal medlemmar just nu: 20  
Antal som börjat sedan senaste KS : 1  

II. Waingunga:  
Avdelningen har haft verksamhet sedan senaste KS och kommer att ha verksamhet till 
nästa KS. Det är ett stort gäng scouter på mötena trots sjukdomssäsongen men på 
grund av denna har det varit svårt att veta vilka scouter som har slutat.  

III. Snabbfötterna:  
Avdelningen har få ledare men scouterna har hög närvaro. Man hoppas på att en 
scout kommer tillbaka efter ett långt uppehåll.  Avdelningen har haft möten och 
kommer att fortsätta ha möten.  
Antal medlemmar just nu: ~ 8 

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2013-03-03 2013-04-01 
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IV. Gnagarna:  
Scouterna har, för ovanlighetens skull, varit delvis stökiga. Förutom detta flyter allting 
på. Närvaron är bra och sedan början av terminen har avdelningen två nya scouter.  

V. Skogsmännen:  
Antalet scouter är 25 men en scout kommer tyvärr att sluta. Närvaron har varit 
förhållandevis låg på sistone och övernattningen var nära att ställas in. Avdelningen 
fortsätter med möten som vanligt och närmast ska scouterna ut på 
patrullövernattningar.  
Antal medlemmar just nu: 25 

VI. Rovfåglarna:  
Har haft övernattning på Lyckan med fyra deltagande scouter. Ledarna var inte nöjda 
med ledarstugan då det inte gick att stänga fönstren eller elda för värme. Spisen 
fungerade inte heller varpå man lagade mat på stormkök.  Mötet efter övernattningen, 
ett pulkamöte, var mycket lyckat. Man hade inte något möte på sportlovet.  
Framöver kommer avdelningen att ha möten där man fokuserar på att förbereda 
scouterna inför lägret. Ledarna har bestämt att inte genomföra den planerade 
rådspatrullsövernattningen. Nästa övernattning kommer att bli träningsövernattningen 
tillsammans med Waxholms Scoutkår och Skogsmännen.  
Avdelningen består av 13 scouter och det kommer ner kompisar titt som tätt.  
Ordningen har blivit mycket bättre. 

VII. Mushjorten: 
Ingen rapport har inkommit.  

VIII. Bara Gustaf:  
Laget har haft möten där det har planerats, tittats på film och varit spännande. 
Scouterna bad ledarna planera ett otryggt möte. Det började otryggt och olustigt men 
vändes till ett väldigt positivt möte med diskussioner om trygga möten. Närvaron är 
tyvärr rätt dålig men tillräckligt hög för att genomföra aktiviteter. Det deltar drygt sju av 
14 scouter.  

IX. Gustafs Änglar:  
Laget har haft tre möten denna termin och det går bra. Nu i helgen (8-10 mars) ska 
man på övernattning till Trestugan. Närvaron är bra.  
 
Pliiiggis har kontrollerat avdelningarnas rullor allteftersom avdelningarna har 
rapporterat och allting stämmer. Peter påminner om att använda närvarosystemet på 
gvb.nu, det finns avdelningar som behöver bättra sig.   

b. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  
- För två veckor sedan var hela huset, inklusive vår dörr men 
exklusive portarna, avspärrat med ATA-band. Detta kvarstod i en 
vecka.  

- Rehnsgatan:  
- Det har varit stopp i avloppet. Stoppet orsakades av en stor 
klump stearin. Vänligen meddela ledarkollegor och utmanare att 
stearin skall skrapas av från tallrikar innan de diskas. 
 
- På fasaden i entrén finns det klotter som skall tas bort. 
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- I ledarrummet finns en blå bok genom vilken man kan 
kommunicera med lokalfogden.  
 
- Ytterdörren har ändrat beteende. Förut gick dörren igen helt och 
hållet när man släppte. Numera måste man dra igen dörren för att 
den ska låsa. Dörren har stått öppen vid minst tre tillfällen när 
avdelningar kommer till sina möten. Limpan har rensat bort grus 
från under dörren men det har inte hjälpt. Lokalfogden skall 
informeras.  
 
- Det behövs fler stolar till lokalen.  

- Material:  
- Limpan har möjlighet att eventuellt få gamla klappbord. Behöver 
någon sådana? Peter och Robin vill ha tre bord till Bredäng. 
Avdelningarna i stan verkar inte vilja ha några bord. 

c. Pettersberg:  
Det har varit få uthyrningar på sista tiden. Fredrik var ute på Pettersberg idag och 
noterade att lägstanivån på städningen var väldigt låg. Tänk på att städa! Förslag 
uppkom att det kanske bör finnas bilder på hur ett städat logement ska se ut. 
 
Det finns fyra konferensbord under sängarna i ledarrummet. Bakom dessa finns det 
eventuellt råtthål. Borden bör flyttas på. När kom borden till Petters och vad ska de 
användas till? Bör de säljas, slängas, sparas, eldas? 
 
Det uppkom ett önskemål om att ha en stationär skrivare på Petters. De flesta 
avdelningarna kände dock inte att detta var en nödvändighet. 
 
Fredrik verkar för att göra ett förråd i första logementet. 
 
Gällande varmvattenberedare så har ingen kommit med information gällande den. 
Efterforskningar behöver göras. 
 
Ny kökskran behövs.  
 
Knoppen på den första toaletten är tillbaka sedan den försvann på planeringshelgen. 
 
Det kommer snart ut en inbjudan till arbetshelgen. 

d. Ekonomi:  
Information mailades ut inför mötet. Kommunala bidrag är har sökts men förutom 
detta har det hänt väldigt lite. Utfallet borde bli enligt budget. 
 
Inbetalningskorten från förbundet gick ut den 28 februari.  

e. AU informerar:  
Älghornet – Einar Nygård och Erik Gauffin från Waxholms Scoutkår kommer att hålla 
i vår kontroll. 
Julavslutning – AU har bokat församlingssalen samt Lillkyrkan. Dock har vi ej fått 
någon bekräftelse då datasystemet låg nere.  
KST 2013 – församlingssalen är bokad.  
Ledaraktiviteter – AU ordnar bowling för ledare och utmanare den 1 maj.  
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Sommarjobb för ungdomar – Simon och Robin deltog i ett möte med kommunens 
fältassistenter. Det finns en tanke om en verksamhet i sommar som syftar till att 
engagera 15-16 åringar för sommarjobb i 6 veckor på tre olika platser. Kåren är 
intresserad av att få skriftlig information. Troligtvis är detta möjligt efter nästa möte.  
Valborg – JKS Basket i Bredäng har frågat oss om vi kan hjälpa till under Valborg 
med att hålla i någon aktivitet samt släckningsarbete. Finns det intresse? Frågan tas 
upp på nästa möte.  

8. Läger 2012 

a. Upptäckarscouter – verksamhet och ekonomi 

b. Äventyrarscouter – verksamhet och ekonomi 
Lägerberättelse har inkommit. Denna gicks igenom och läggs till handlingarna. 

c. Utmanarscouter – verksamhet 
 
Vänligen lämna in resterande rapporter snarast!  
 

9. Läger 2013 – val av lägerchef 

a. Upptäckarscouter 
Ingen vald lägerchef ännu. 

b. Äventyrarscouter 
Simon Ström valdes till grenlägerchef.  

c. Utmanarscouter 
Gustafs Änglar – ingen formell lägerchef ännu men Gustav Dagberg är mest 
ansvarig nu  
Mushjorten – ingen vald lägerchef ännu. 

10. Arbetshelg Pettersberg 
Inbjudan kommer snart och arbetshelgen infaller om en månad. Det kommer att jobbas i 
skogen, byggas förråd och annat skoj. Fredrik kommer att hålla en genomgång med alla 
gällande har det ska se ut i stugan.  
 
Nästa KS kommer att hållas ute på Pettersberg i samband med arbetshelgen.  

11. Jubileumsgrupp 
Det börjar bli dags för jubileum och det behövs en sammanhållande grupp som jobbar 
med detta. Det finns ett förslag på en grupp; Alexander Vanderwert, Carl Hamberg samt 
Jan Engwall. Gruppen kan fyllas på vid behov och kommer att arbeta med att hitta fler 
medlemmar samt att arbeta med aktiviteter inför jubileet. Gruppen ska redovisa för KS 
och även få alla aktiviteterna godkända av KS. 
 
KS beslutade att välja Alexander Vanderwert, Carl Hamberg samt Jan Engwall till 
en jubileumsgrupp. 

12. Arbetsbeskrivningar 
Styrelsen arbetar med att skapa arbetsbeskrivningar för alla poster i kåren. Dessa skall 
förklara arbetet och underlätta för framtida arbete. KS tillbringade 10 min i olika 
grupperingar för att starta denna process. Genomgång av beskrivningarna gjordes.  
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13. Övriga ärenden 

a. Valborg  
Ärendet hanterades under punkten 7e, AU informerar.  

14. Infobladet 
Arbetshelg. Nästa KSmöte. Trygga möten. Knopmöte 12 mars Rovfåglarna. 
Jubileumsgrupp söker deltagare och idéer – maila au. 

15. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Simon Ström 

Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Äventyrarlägret  
Björnö 2012 

 
Det här året hade vi bestämt oss för att åka till Björnö, som ägs av 
Skärgårds Stiftelsen, den 22 juli till den 2 augusti. Det lite tidiga 
datumet kom sig av att vi samkörde lägret med upptäckarna och 
flera av våra yngre ledare hade planerat att åka till lägret 
Boomerang på Vässarö. Utmanarscoutlaget UnderBaraGustaf 
tillbringade också sitt läger samtidigt på Björnö hos oss. Det var 
flera som hade tänkt vara på Björnö denna sommar, då även 
Waxholms Scoutkår och Roslags Näsby Scoutkår också hade 
planerat att vara där, men då efter oss. De hade hört något om att 
det skulle finnas boskap på lägerängarna, vilket besannades när vi 
väl kom ut till ängarna som gästades av både Highland Cattle kor 
och hästar som fritt strövade runt på Näset där vi bodde. För att 
klara av detta insåg vi snabbt att det skulle behövas staket för att 
hålla djuren utanför lägerbyarna och från att ramla ner i de olika 
groparna som vi grävde.   Lägermärket, Björnö 2012 

 
Ledarna hade gemensamt förläger med några av upptäckarledarna. Eftersom vägen inte gick hela 
vägen fram till lägerängarna fick vi hjälp av tillsyningsmannen att frakta det mesta av vårt material på 
en pråmliknande flotte. Det vi inte fick plats med på flotten fick vi ta med cykelkärra. Bortsett från att 
det inte gick att köra bil ända fram till ängarna och att det inte fanns något förråd samt någon el, var 
denna lägerplats perfekt för oss. Det kom en del skärgårdsgäster med båt som anlade vid badplatsen 
och några som vandrade runt Näset, men det var inget som störde oss. För att klara av 
livsmedelshanteringen så grävdes det en rejäl jordkällare med kylväskor i. Kylklamparna kunde vi 
byta hos en närbeläggen matvaruaffär där vi även handlade. Eftersom vi var så nära ”stan” så kunde vi 
åka och handla färskvaror rätt ofta så de slapp bli dåliga i värmen. 

 
När väl alla deltagarna kom till Björnö hade de åkt kommunalt hela vägen och fick vandra den sista 
biten. Blev många nyfikna av djuren som fanns på ängarna, innan bygget av patrullbyarna tog fart. Vi 

hade 3 patruller ute på lägret av 
potentiellt 6. Det var 18 deltagande 
scouter från både Skogsmännen och 
Rovfåglarna. Det var väldigt få 
Rovfåglar med på lägret, dock så hade 
flera av dem redan varit på ett annat 
kortare läger, Äventyret, på Vässarö 
tidigare under sommaren med icke- 
scouter, i hopp om att kunna rekrytera 
flera nya scouter från Skärholmens 
stadsdel. Stigfinnarna från Adolf 
Fredriks Scoutkår var också inbjudna till 
lägret, tyvärr fick vi inte med oss några 
av deras scouter. Lägret hade 10 ledare, 
vilket var alla ledarna på de inbjudna 
avdelningarna. 

 
Två av Kejsarens personliga vakter 
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När bygget i stort sätt var klart efter tre nätter gick vi i väg på hajk. Lägerhajken blev runt Björnö, där 
man även fick besöka öns utkikstorn och fina badstrand där vi även åt lunch och tog en simtur i havet. 
Under hajken fick de söka audiens hos Kejsaren av Japan, vilket även varför de hade blivit iväg 
skickade från första början. Vandringen var väldigt kort, men det räckte gott och väl för flera av våra 
deltagare. Hajken som varande i 2 nätter var en stor del i lägrets tema: 
Ett Romeo och Julia drama i dåtidens (Shogun) Japan, där Ninjor blir inhyrda för att kidnappa Julia och 
scouterna hjälper ninjorna, med rökbomber och smygövningar och fångknopar m.m., för att sedan få 
reda på att vad de egentligen har gjort och måste hjälpa hennes stackars far att få tillbaka sin dotter från 
Romeos släkt, så han ber dem att leverera ett brev till Kejsaren. Det hela slutar med en avbruten 
avrättning som istället på Kejsarens order blir ett bröllop mellan Romeo och Julia! 

 
Väl hemma på lägerängarna så dök upptäckarna samma dag. Vi hade lite materialvård innan lägrets 
nästa etapp mera fylld av lekar och tävlingar tog vid. Patrullerna fick jaga allt från pengar till blommor 
i olika tävlingar. De fick även grundlig sjukvårds genomgång från en inhyrd stridssjukvårdare från 
Arméns Jägarbataljon. Något som inte många av scouterna hade gjort tidigare var att baka pinnbröd, 
vilket tog oerhört långtid när de själva också skulle få träna på att tända en eld med skogens material. 
Det blev riktigt goda pinnbröd som nästan gjorde den kommande lunchen lite överflödig. 
Utmanarscoutlaget hade efterfrågat att få vara assistenter för en dag på lägret, vilket gick oerhört bra. 
Senare under lägret höll de även en vatteninspirerad capture the flag för oss, där det gällde att undvika 
att bli blöt, något som de flesta ändå blev, denna varma dag. För att svalka kylan hade vi ställt ut en 
stor kastrull med saft i med lock på 
som alla kunde ta när de passerade 
uppställningsplasten. Problemet var 
bara att hästarna var törstigare än 
scouterna och vi blev tvungna att ta 
bort den! 

 
Det programgemensamma vi hade med 
upptäckarscouterna var två läger bål 
och en hel brodag, där vi hade en 
vattenolympiad. Efter det stora 
cykelhjulet fick upptäckarnas andra 
åringar vara med och laga middag i 
våra patrullbyar något som gick över 
förväntan. Samtidigt som våra 
tredjeåringar fick vara hela kvällen 
med utmanarna.    Några från patrull Räven med Björnökampen Bandanas på sig 

 
Genom hela lägret hade vi en tävling, Björnökampen, bestående av en gren varje dag baserad på 
dagens bokstav i tävlingens namn. Den patrull som var vinnande fick äran att ha på sig Björnökampen 
bandanas, vilka oavsätt hur smutsiga de var bars med stolthet under nästa gren! 
Varje morgon inspekterade vi patrullerna och deras patrullbyar där bästa patrull fick behålla Renhornet 
ett dygn framöver som ett tecken på deras renlighet. 
Varje dag klockan 19:00 var det dags för lägrets patrulledare att samlas tillsammans med lägerchefen 
för att diskutera och ta det lugnt under Blåstund. Andra ledare bjöds in då och då och även lägrets vice 
paturlledarna fick även vara med en gång. Här fanns det möjlighet att prata om allt möjligt och lätta på 
trycket om det behövdes, för det som sägs under Blåstund stannar på Blåstund. 

 
Något som vi började med under lägrets andra hälft var eldvakten, där patrullerna turades om att sitta 
eldvakt och gå runt till de olika eldstäderna och kontrollera att de var ordentligt släckta. Patrullen som 
hade eldvakten fick tillgång till både lite förnödenheter för natten och ett eget eldvaktsvindskydd. Två 
av patrullernas lägerspisar brann igenom, då de hade ett för tunt lager av lera och inte släkts ordentligt. 
Eldvakten var något som flera deltagare såg på med spännande och positivt blickar. 
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Tre punkts flagghissning vid uppställningsplatsen med både lägerklocka, anslagstavla och 
flaggstång 

 
När det hade blivit dags att riva lägret kändes det som vi hade haft ett väldigt lyckat läger 
utan några otrevliga överraskningar, ända tills vi skulle frakta hem lägermaterialet på flotten 
igen. Den välte någon meter ifrån hamnen dit den skulle och en del av lägermaterialet sjönk 
till botten medan annat räddades, både då på plats och vid senare tillfälle. Det var inga 
väldigt värdefulla eller unika föremål som gick förlorare och mycket fick vi som sagt 
tillbaka. Eftersom nu just Waxholms scoutkår och Roslags Näsby scoutkår skulle komma 
veckorna efter vårt läger lät vi den stora kylgropen och flaggstången vara kvar, med lina 
och flagga. Som vanligt så var det ett starkt gäng ledare som åkte ut till Pettersberg för att 
packa in lägermaterialet. 

 
Tack till Rebecka Ingram som fixade fram bilden till både lägermärket och lägertröjorna. Ett 
stort tack till Einar Nygård som tog på sig den ibland tunga bördan att vara intendent till 
lägret. Ett särskilt stort tack till min lägerchefs kollega Robin Engström som fiskade upp 
materialet på havets botten! Framförallt ett tack till alla ledare och scouter som gjorde lägret 
möjligt! 

 
Med Scouthälsning 
En tacksam lägerchef 
Simon Ström – Lägerchef Äventyrarscoutlägret 2012 

 


