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Kårstyrelsens sammanträde nr 398 
Datum: 2013-07-02   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen 

Närvarande: Åsa Jonsson, Fredrik Jonsson, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, 
Natalie Riggott, Stina Hedskog, Rebecka Ingram samt Robin Engström. 
 

1. KS öppnande 
Åsa 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 
Punkterna Upptäckarläger 2012 och Tältinköp lades in före punkterna rörande 
verksamhetsplan och budget varpå föredragningslistan fastställdes som  
5/ Upptäckarläger 2012, 6/ Tältinköp, 7/Verksamhetsplan 2013-14, 
8/Budgetförslag 2013-14 och 9/Förslag på resultatdisposition.  

5. Läger 2012 

a. Upptäckarscouter 
Lägerberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna. 

6. Tältinköp 
Äventyrarna vill köpa ett 9-manna tält av Tipi-typ. Undersökning visade att tre 
Tipi-tält av typ Xircon i bomull/polyester-väv med plastlist, inklusive golv, kostar 
11 900 kr hos tillverkaren. En av punkterna på Kartan är att kåren skall äga 15 
kåtor.  
 
KS beslutade att köpa tre av ovanstående nämnda tält.  
KS beslutade att Peter ombesörjer inköpet av tälten.  

7. Verksamhetsplan 2013-2014  
Verksamhetsplanen diskuterades och sammanställdes. Se bilaga 1. 
 
KS beslutade att lägga sammanställningen som kårstyrelsens förslag till 
årets kårstämma. 

8. Budgetförslag 2013-2014 
Budgetförslaget diskuterades och ändrades enligt önskemål. Se bilaga 2. 
 
KS beslutade att fastslå förslaget till budget.  

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2013-07-22 2013-09-24 
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9. Förslag på resultatdisposition 
Årets resultat uppgår till 42 365 kr. 
 

Förslag till resultatdisposition  
Klädfond 5 300 
Ränta Konstklubb 820 
Ränta Uppdrag Pettersberg 2 484 
Jubileumsfond 20 000 
Lägermaterialfond 10 000 
Till ny räkning 3 761 

 

Gällande avsättningen till Jubileumsfonden så skall det poängteras att det snart är 
jubileum och gällande avsättningen till lägermaterialfonden så planeras 
tältinvesteringar.  
 
KS beslutade att fastslå förslaget på resultatdisposition.  
 

10. Övrigt 
Vid behov kommer ett extra KS att hållas den 4 augusti på lägret. Detta KS 
kommer att behandla eventuellt inkomna motioner.  

11. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Natalie Riggott 

Justeringsperson  
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Bilaga 1 –  
Verksamhetsplan 2013-2014 

Övergripande inriktning 

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng arbetar för att ge barn och ungdomar en bra start i 
livet genom personlig utveckling, baserat på den värdegrund som finns i scoutlagen, 
scoutlöftet och scoutmetoden. 

Verksamheten bedrivs i avdelningar som i sin tur är indelade i patruller. Viktiga 
verksamhetsplatser är våra scoutlokaler på Rehnsgatan och Bredängsvägen samt vår 
scoutgård Pettersberg. 
 

Fokuspunkter  

Under 2014 fyller kåren 90 år. Vi är en av Sveriges äldsta kårer och detta vill vi 
självklart fira. Under året kommer vi att ha flera jubileumsaktiviteter för alla aktiva och 
inaktiva scouter och ledare.  

Under verksamhetsåret 2013/2014 kommer vi att fokusera på att: 

• Vi ska ha en spårarscoutavdelning i Bredäng med 30 scouter från hela 
Skärholmens stadsdel.  

• Aktivt arbeta för att kunna starta två spårarscoutavdelningar på Rehnsgatan 
verksamhetsåret 2014/15.  

• Erbjuda stödpersoner till de ledarteam som är i behov av detta. Personen/erna 
ska kunna stödja i verksamheten, med administrativa eller övriga uppgifter.  

• Färdigställa en dokumentation/arbetsbeskrivning över det vi förväntas göra/gör 
på kårens olika poster och ekonomiska förvaltning.  

• Arbeta tillsammans för att få ett positivt och uppskattande klimat i vår 
verksamhet. Alla har ett personligt ansvar för att säga till om någon uttrycker sig 
negativt eller aggressivt mot någon annan. 

• Verka för att alla kårens ledare under 2013 ska ha genomgått kursen Trygga 
Möten.   

• Kåren ska arrangera minst tre aktiviteter där ledare och utmanare kan mötas.  

• Aktivt arbeta med de för året aktuella punkterna på Kartan.  
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Aktiviteter 

Här följer de allmänna och specifika aktiviteter som vi planerar att genomföra under det 
kommande verksamhetsåret. De är samlade under fyra rubriker: vecka, månad, termin 
och verksamhetsår. Aktiviteterna under varje rubrik sker med de intervaller som 
rubrikerna antyder. För vissa av aktiviteterna finns angiven tidpunkt för när de ska 
genomföras. 

 

Vecka  Månad  
Aktivitet Tid  Aktivitet Tid 

Avd.möte Gnagarna Måndag  Kårstyrelsemöte (KS) Första söndagen/månad 

Avd.möte Waingunga Tisdag  Möte med arbetsutskottet (AU) 2 veckor före KS 

Avd.möte Mowgli Onsdag  Avd.möte Mushjorten  

Avd.möte Skogsmännen Torsdag    

Avd.möte Snabbfötterna Måndag    

Avd.möte Rovfåglarna Tisdag    

Avd.möte Stingarna Onsdag    

Avd.möte Bara Gustaf     

Avd.möte Gustafs Änglar     

     

 

 

Termin 
Aktivitet Tid 

Gemensam planeringshelg med ledaraktivitet på fredagen Augusti och Januari 

Arbetshelg på Pettersberg Hösten och Våren 

Föräldramöten på avdelningarna Hösten och Våren 

  

 

Verksamhetsår 
Aktivitet Tid 

Grenläger Juni och Augusti 

Kårstämma Augusti 

Öppet hus för boende i huset på Rehnsgatan Augusti/September 

Rekrytering Augusti/September 

Trygga Möten-utbildning September 

Scouternas natt September 

Operation Rehnsgatan Oktober 

Scouternas höstdag Oktober 

Julavslutning December 

E-kurs December/Januari 

Scouternas dag April/Maj 

Våravslutning Juni 
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Kartan 

Kartan är ett arbete som startade i början av 2009 för att ta fram en gemensam 
färdriktning bland kårens aktiva ledare och assistenter. Arbetsformerna är ännu inte 
helt satta och i dagsläget är materialet mest i form av en ”önskemålslåda” med stort 
som smått. Det förminskar dock inte materialet eftersom det i skrivande stund är det 
material som har störst förankring i kåren bland aktiva ledare och assistenter. Nedan 
presenteras de punkter som tagits fram till ”Kartan”.  

Stående punkter 
 

Område Aktivitet Måldatum 
Rekrytering Besöka utvalda skolor i kårens upptagningsområden i början av varje hösttermin. Stående 

Föräldrar  Aktiv fanclub bestående av föräldrar inom kåren. Stående 

Ledarvård 
Bjuda in aktiva som inaktiva ledare till vissa av kårens aktiviteter t ex hajk och 
lägerbål. 

Stående 

Pettersberg Förhindra förskogning/igenväxt av ängarna samt björkdungen. Stående 

Program Underhålla och tillgängliggöra ett digitalt arkiv på gvb.nu för kårens dokumentation.  Stående 

Sommarläger Kårläger var femte år dvs under jubileumsåren. Stående 

Utveckling 
Både män och kvinnor ska vara representerade i ledarteamen på alla kårens 
avdelningar. 

Stående 

Utveckling Uppmuntra utmanare att vara ledare på läger år 1 och ledare på avdelning år 2. Stående 

Utbildning Alla scouter ska vid avslutad äventyrarscouttid ha genomgått patrulledarutbildning Stående 

Utbildning Alla assistenter ska efter två år på avdelning ha genomgått Ledarutbildning BAS. Stående 

Utbildning Alla aktiva ledare över 25 år ska ha gått Ledarutbildning SCOUT. Stående 

 

Kommande punkter 
 

Område Aktivitet Måldatum 
Kårarr Jubileumsfest för aktiva och inaktiva ledare över 18år Verksamhetsåret 14/15 

Kårarr Jubileumsfest för utmanare och aktiva ledare Verksamhetsåret 14/15 

Kårarr Kårhelg under hösten 2014 Verksamhetsåret 14/15 

Lokalerna Ta fram en plan för hur vi bättre disponerar lokalen på Rehnsgatan Verksamhetsåret 13/14 

Lokalerna Färdigställa akustikplattor i taket på Rehnsgatan Verksamhetsåret 13/14 

Material Kåren ska äga 15 kåtor  Sommaren 2014 

Pettersberg Det ska finnas fyra fasta vindskydd. 2015 

Pettersberg Utreda hur vi minskar lerbildning på Pettersberg Verksamhetsåret 13/14 

Pettersberg Färdigställa lägerförrådet. Verksamhetsåret 13/14 

Pettersberg Utreda vilka åtgärder som behöver utföras för att ladan ska gå att använda. Verksamhetsåret 13/14 

Pettersberg Altan utanför köket med/utan tak Inför 13/14 

Program Definiera olika grenars program Verksamhetsåret 13/14 
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Bilaga 2 – 
Budgetförslag 2013-2014 

 


