
1 

Sida 1 av 6 ur KS protokoll 397_justerat_v3 

 

Kårstyrelsens sammanträde nr 397 
Datum: 2013-05-26   Tid: 18:45 Plats: Lokalen Rehnsgatan  

Närvarande: Åsa Jonsson, Fredrik Jonsson, Agnieszka Wrzalik, Simon Ström, Kjell 
”Limpan” Lindberg, Rebecka Ingram, Oskar Knaust samt Johanna Ljungwaldh. 
 

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 utan tillägg. 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll för KS395 gicks igenom. Genomgång av protokoll för KS396 
bordlades till nästa möte. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes 

7. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
Avdelningen har haft möten enligt planering. På ett av mötena fick scouterna 
ta med sig regnkläder och ”prova” dessa under en vattenslang. Man har även 
arbetat med märkesboken.  Avdelningen har haft en övernattning med 
Waingunga och det deltog nio Stingare på denna. Det är endast ett möte kvar 
på terminen och på detta möte planerar man att ha ett spår ner till 
Mälarhöjdsbadet där man tänker grilla. Det är även dags för kåravslutning och 
läger.  
 
Antal medlemmar just nu:  22 
Antal som börjat sen senaste KS: 1 

II. Waingunga:  
Avdelningen har haft en övernattning med Stingarna där det deltog 28 scouter 
från Waingunga. I köket stod sex pappor – ingen hade lagat mat i denna skala 
tidigare men det gick jättebra. Man hade dock otur med vädret då det regnade 
en hel del. På grund av vädret ställdes ett lägerbål samt en utflykt till grottorna 
in.  

III. Snabbfötterna:  
Ingen rapport fanns tillgänglig. 

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2013-05-27 2013-05-29 
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IV. Gnagarna: 
Kämpar på med avdelningen och har en ovanlig grupp scouter. Scouterna har 
inte mycket gruppsammanhållning utan tyr sig mest till ledarna. Scouterna 
deltar på mötena men inte på helgaktiviteterna varpå man har varit tvungen att 
ställa in både en övernattning och andraårshajken.  

V. Skogsmännen:  
Avdelningen deltog i Älghornet den 4 maj med 20 scouter och alla ledare. 
Avdelningen kom på en fjärde plats. Det verkar som att avdelningen har fått 
en ny stämning efter denna prestation. En mer avslappnad avdelning träffas 
numera. Under Kristi Himmelfärdshelgen hade avdelningen en fyra-dagars 
vår-hajk på det vackra Bogesundslandet. Färden startade med den före detta 
och nyrenoverade ångbåten Västan till Vaxholm, fortsatte med 
stadsorientering i Vaxholm, en hajk under två nätter, paddling och avslutades 
på en underbar hajkplats. Det var 15 nöjda men trötta Skogsmän som kom 
hem. På hajken skulle det ha deltagit 17 scouter, men två blev sjuka på 
onsdagskvällen, varav en PL. Den lyckade hajken medför förhoppningsvis att 
fler scouter deltar på lägret.  
Avdelningen hade orientering i en vårskön Hagapark den 16 maj med 17 
nöjda duktiga skogsmän och på mötet den i lokalen den 23 maj kontrollerades 
utrustning och en utvärdering gjordes. 
I närmaste framtiden kommer avdelningen att genomföra en stadsorientering 
på Söders Höjder den 26 maj, där även föräldrar får delta. Man kommer att 
delta på kåravslutningen med just nu okänt antal deltagare. Anmälningarna till 
lägret är för närvarande inte många.  
 
Man kan konstatera att året gått bra. Endast en scout har slutat och han var 
på väg bort redan förra våren. En ny scout har börjat, men det verkar som han 
håller på att sluta. Avdelningen har många riktigt intresserade och duktiga 
scouter. Ledarsituationen inför hösten är oklar - en del ledare verkar sluta. 
Antal medlemmar just nu: 25 

VI. Rovfåglarna:  
Avdelningen har haft en vårhajk där man tillbringade en hel del tid med att 
paddla. Turen gick i och runt Waxholm. Hajken var mycket lyckad och två 
ganska nya scouter deltog.  
Ledarna har valt att ha inte genomföra planerade patrullmöten samt 
patrullövernattningar då man anser att scouterna inte klarar av att hantera 
dessa just nu. Avdelningen kommer att ha ett avslutande möte nu på tisdag 
och därefter kommer man att delta på kåravslutningen.  

VII. Mushjorten: 
Ingen rapport fanns tillgänglig. 

VIII. Bara Gustaf:  
Laget är få på mötena, endast fem-sex scouter (ledarna inkluderat) dyker upp. 
Det är många som glömmer bort mötena. De gånger mötet föregås av mycket 
annonsering så deltar fler. Man har pratat mycket om sommaraktiviteten, 
resan till Danmark, men det finns mycket kvar att planera. Just nu är tio 
anmälda. I sommar skall laget även arbeta på två bröllop.   

IX. Gustafs Änglar:  
Laget planerar för sin resa till Norge och är inne på de sista utskicken gällande 
resan. Laget är väldigt litet och om några scouter är borta blir det mycket 
kännbart.  
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b. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  
- Inget att kommentera. 

- Rehnsgatan:  
- Dörren till stugan är numera igenmurad.  
- Det finns lösa skivor på väggarna i salen. Dessa 
behöver sättas fast. Lokalfogde skall informeras.  
- Låset till ytterdörren behöver åtgärdas. Dörren går ej 
igen och den bör inte ställas upp med pinne. Det har 
förekommit stölder. Kan en ringklocka installeras?  
- Klockan i ledarrummet fungerar ej. Behövs nya batterier 
eller en ny klocka? 
- Armaturen i salen fungerar fortfarande inte.  
- Det skyddande tyget för takplattorna är ej uppsatt än.  
- Nödbelysningen behöver lysa med kontinuerligt sken 
vid övernattningar. I övriga fall räcker det att skyltarna 
finns.  

- Material:  
- Det går att låna frysboxen från Petters till läger om man 
så önskar. Efter flytt måste dock boxen stå stilla på ett 
plant underlag i 12 timmar innan man startar den. Om 
man startar den på en gång finns det risk för brand då 
olja från kompressorn kan ha läckt ut.  
- Lägermaterial måste tas om hand om så fort som 
möjligt! Just nu finns det mycket i lägerförrådet som står 
och har stått smutsigt hela året! Tänk på avsätta tid för 
detta vid lägerpackning. 

c. Pettersberg:  
Vår/sommarsäsongen har börjat och gårdsfogden har börjat fokusera på 
området utomhus med bland annat gräsklippning. Altanen, som var fallfärdig 
och på gränsen till farlig för att våra kommande hyresgäster, har rivits. 
En ny skylt har monterats i byn så att våra gäster ska ta rätt i första svängen. 
Till nästa KS kommer gårdsfogden att ha klippt gräset flera gånger till, 
sällskap är gärna välkommet om någon är intresserad. En ny altan är 
förhoppningsvis på plats bakom köket och på sikt planeras ett nytt tak också. 
Fredrik kommer att jobba på en prisjämförelse mellan liknande stugor i 
Stockholmsområdet för att se om vi tar rätt betalt från våra gäster.  
Arbetet med en ny varmvattenberedare fortgår. Slamtömning är planerat. 
 
Enligt Limpan behövs det nya vindskivor till vindskyddet vid Ljusan låga. Just 
nu finns det risk att vindskyddet blir fuktskadat. 

d. Ekonomi:  
Kassörens utskick gällande ekonomin gicks igenom. Listan på ej betalda 
medlemsavgifter gicks igenom. Sista datum för att lämna in kvitton för detta 
bokföringsår är den 29 maj. 
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e. Jubileumsgrupp: 
Förslag till gruppen:  
- Att det anordnas två jubileumsfester. En fest riktar sig till kårens tidigare och 
nuvarande medlemmar över 18 år. Den andra festen riktar sig till utmanare, 
assistenter och aktiva ledare.  
- Att det arrangeras en kårhelg i oktober hösten 2014. På denna föreslås 
spårarscouterna ha en dagsaktivitet, upptäckarscouterna ha en övernattning 
och äventyrarscouterna ha en hajk.   

f. AU informerar: 
Verksamhetsberättelse: För verksamhetsåret 2012/13 skall skrivas och 
lämnas till kårsekreteraren senast den 15juni! 
Förtjänstmärken: Från och med detta år delas dessa endast ut på 
julavslutningar. Det blir mer ceremoniellt och betydelsefullt. 
Ledarsamkväm: är planerad till efter sommaravslutningen och kommer att 
vara i lokalen i Bredäng. Den ärofyllda tävlingen The Golden Tray kommer att 
gå av stapeln.  
Sommaravslutning: Ledare på Rehnsgatan – se till att föräldrar hämtar så 
att ledare och assistenter kan delta på ledarsamkvämet efter avslutningen.  
Vasaparkens dag: Vi har blivit inbjuda att delta. Det finns flera förslag på 
helger. Barnen som deltar är rätt små men det är bra att visa att vi finns! 
Rapport från valberedningen: Det behövs ledarteam för Gnagarna och 
Skogsmännen inför verksamhetsåret 2013/14.  

8. Läger 2012 

a. Upptäckarscouter – Verksamhet 
Ingen rapport har inkommit. Punkten bordlägges. 

9. Läger 2013  

a. Spårarscouter – ekonomi 
Denna budget fastställdes på KS396. Punkten utgår.  

b. Upptäckarscouter – ekonomi – se bilaga 1 
Lägret är gemensamt med äventyrarscouterna. Budgeten diskuterades. 
 
KS beslutade att fastställa budgeten för läger 2013. 

c. Äventyrarscouter – ekonomi 
Lägret är gemensamt med upptäckarscouterna. Se ovan. 

10. Terminsavslutning 
Gustafs Änglar organiserar en aktivitet under promenaden ner till 
Varpaängarna. Ledare på Rehnsgatan – se till att scouterna får skjuts hem. Alla 
avdelningar uppmanas att ta med ketchup och senap som kan finnas i förråd. 
Det behövs en ansvarig för att livlinebanorna blir till, material kommer att finnas 
tillgängligt.  

11. Prisjustering för Pettersberg 
Punkten bordlägges. 

12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2013/14 
Punkten bordlägges. 

13. Styrelsens förslag till budgetförslag 2013/14 
Punkten bordlägges.  
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14. Arbetsbeskrivningar 
Dessa diskuterades men bordlägges för arbete under det kommande året. 

15. Uppdatering av loggor 
Björn Hagqvist har utarbetat förslaget till nya loggor. En genomgång av 
förslaget gjordes. Kommentarerna kommer att skickas till Björn för vidare 
arbete.   

16. Övriga ärenden 
Inga övriga punkter.  

17. Infobladet 
Terminsavslutning. Transporter till och från terminsavslutningen. 
Ledarsamkväm efterterminsavslutningen i lokalen i Bredäng. Planeringshelg 30 
augusti till 1 sept. KST 25 augusti. Extra möte för verksamhet och budget. 
Motionsstopp tre veckor innan KST.  

18. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Simon Ström 

Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Läger 2013 Upptäckar- 
samt äventyrarscouter – ekonomi 

 

 


