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Kårstyrelsens sammanträde nr 402 
Datum: 2013-12-01  Tid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan  

Närvarande: Åsa Jonsson, Agnieszka ”Agga” Wrzalik, Peter Gustafsson, Kjell ”Limpan” 
Lindberg, Robin Engström, Simon Ström samt Einar Nygård. 
 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 
Peter Gustafsson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  
Det fastställdes att justering av röstlängden görs vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg 14/a E-kurs samt 14/b  
E-kurs. 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll för KS400 samt 401 fanns ej tillgängliga. Punkten återremitteras till 
nästa möte. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes. 

7. Verksamhetsplan och AU informerar 
Verksamhetsplan: En genomgång av de stående punkterna gjordes. Några av 
punkterna är genomförda.  
AU informerar:  
Första adventsfika: Några föräldrar och Agga deltog. Det blåste kuling vilket 
gjorde serveringen lite problematisk. GVB fanan vajade dock snyggt! 
Församlingen var mycket nöjd med insatsen. Insamlingen i stävan gav 128 kr. 
Planeringshelg: Kommer att hållas helgen den 10-12 januari på Petters. KS 
önskade ledaraktiviteter, fruktstund samt lekar.  
Surrningsstänger: Projektet behöver en ansvarig person för att projektet ska 
genomföras. Simon anmäler sig som frivillig.  
Jubileumsgrupp: Gruppen arbetar lite långsamt och det händer inte så mycket 
just nu. Tankar och önskemål finns på kårläger, kårhelg på hösten med 
föräldrar samt jubileumsfester. 

8. Läger 2013 

a. Upptäckarscouter – verksamhet och ekonomi 
b. Äventyrarscouter – verksamhet och ekonomi 
c. Utmanarscouter – verksamhet 

 
Upptäckar- och äventyrarscouter – ekonomi – se bilaga 1 
Lägret gick på plus i år igen. Fler äventyrare deltog än planerat och 
transporterna blev billigare än förväntat. Utgifterna var större än budgeterat 
men inkomsterna var ännu större! 

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2014-01-27 2014-02-10 
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KS beslutade att lägga ekonomin till handlingarna. Beslutet fattas 
interimistiskt och konfirmeras vid nästa kårstyrelsemöte.  
 

9. Läger 2014 

a. Kårläger – fastställda datum på Ånhammar 
28 juli – 8 augusti för Äventyrarscouter 
2 – 8 augusti för Upptäckarscouter 
2 – 4 eller 5 augusti för Spårarscouter  
2 augusti – stora lägerbålet 
Datum för utmanarscouter är osäkert just nu.  
 

b. Spårarscouter 
Kommer troligtvis att delta på Miniscout på Vässarö i första hand. Man 
kommer även att bjuda in till kårlägret. Kårlägret kommer att vara ett 
bonusläger med sol, bad och roligheter. 
 

c. Upptäckarscouter 
 Ingen ny information. 
 

d. Äventyrarscouter  
Preliminär grenlägerchef: Simon 
 

e. Utmanarscouter 
Ingen ny information. 
 

10. Prisjustering Pettersberg 
Det har inte rapporterats något från gårdsfogdarna och frågan ägs av 
desamma. Denna punkt återremitteras till dess att gårdsfogdarna återkommer 
med ny information eller ett förslag på prisjustering för Pettersberg.  

11. Uppdatering av loggor 
Ingen ny information har inkommit Agga påminner Björn Hagqvist. Punkten 
återremitteras till nästa möte. 

12. Julavslutning 
Inbjudan finns och några avdelningar har redan delat ut den till sina scouter.   

13. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
Avdelningen har 26 registrerade men några av dessa bör nog räknas bort. 
Vårterminen är alltid tuff, det är osäkert på hur många av dessa som går kvar 
då. I stort flyter verksamheten på bra. På övernattningen i lokalen deltog fler 
än 15 scouter. Avdelningen behöver fler ledare och assistenter.  

II. Waingunga: 
Avdelningen har haft en mycket lyckad övernattning där de sov över i lokalen 
och besökte Spårvagnsmuseet. Det är ett jättebra museum för spårarscouter 
och gratis om man anmäler att man kommer som en skolklass. På 
övernattningen deltog alla scouter utom två. Dessa scouters föräldrar hade 
gått förbi lokalen och noterat en notis om ”öv inställd”. Notisen var signerad 
med ”G”. Föräldrarna antog att detta gällde deras scouter vilket var mycket 
olyckligt.  
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Alla avdelningarna behöver tänka på hur de kommunicerar skriftligt till 
scouterna.  
Två av avdelningens assistenter har haft svårt att delta under hösten. Det är 
okänt hur ledarsituationen ser ut på våren. Den kan bli mycket tung.  
Information - Observatoriemuseet stänger efter nyår. 

III. Snabbfötterna: 
Avdelningen har haft möten som vanligt och är nio scouter. Två nya scouter 
har börjat! En av dessa är en gammal scout som kommit tillbaka, för tredje 
gången. Det är hög närvaro på mötena, nästan alla scouter deltar på alla 
möten. På övernattningen deltog sju scouter. Gnagarna ställde in sitt 
deltagande på övernattningen med kort varsel. Ledarna önskar en assistent till 
avdelningen.  

IV. Gnagarna:  
Ingen rapport finns. 

V. Skogsmännen:  
Terminen rullar på med drygt 30 scouter. På mötena deltar drygt 23 – 24 
scouter. Avdelningen har hittills bara haft en övernattning då man har dragit 
ner på antalet helgaktiviteter. På övernattningen deltog 18 scouter. Det är snar 
dags för SKROV-övernattningen.  
I vår står avdelningen inför ett problem gällande ledarsituationen. Den kommer 
nog att lösa sig men är högst osäker just nu. En ledare har fått jobb vilket kan 
bli problematiskt. Hittills har man varit tre – fyra ledare per möte och det har 
fungerat bra. Vid behov har man tagit in extra ledare. 

VI. Rovfåglarna:  
Avdelningen har 11 scouter varav en är en ny scout. Närvaron är stabil med 
nio scouter och tre ledare per möte. Man har haft eldningsmöte, patrullmöte 
och bakningsmöte. Ett möte med Berguven hölls men inga scouter deltog. 
Detta ska ledarena arbeta på nästa termin. Avdelningen kommer att åka på 
SKROV-övernattning med Skogsmännen och äventyrare från Örnsbergs 
scoutkår. Avdelningen kommer även att delta på julavslutningen och E-kursen. 
Ledarna efterlyser ytterligare en ledare eller assistent samt hjälp med 
rekrytering i vår.  

VII. Mushjorten: 
Ingen rapport finns. 

VIII. Bara Gustaf:  
Ingen rapport finns. 

IX. Gustafs Änglar:  
Ingen rapport finns. 

b. Rekrytering 
Det vore bra att göra en rekrytering i Sätra i vår då vi inte hann med det 
området i höstas. 

c. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  
- Bagagestroppar till mattorna finns och fungerar bra. 
Mattorna förvaras inte på golvet längre.  

- Rehnsgatan:  
- Det har målats där det tidigare droppade vatten.  



4 

Sida 4 av 6 ur KS protokoll 402_justerat 

- Skivorna på väggarna är inte åtgärdade. Åsa påminner 
lokalfogden.  
- Det finns stor wellpapp som Stina Hedskog har donerat 
till kåren. En av dessa kommer att bli till ”isflak”. Det är 
bara att använda om man behöver.  
- En patrull från Skogsmännen målade om sin lya idag! 
- Användbara kastruller saknas i köket. Det finns endast 
lägerkastruller. Limpan handlar nya kastruller. 
- En ny kaffekokare behövs. Limpan köper en sådan. 
- Djupa tallrikar samt termosar behövs. Limpan handlar. 

- Material:  
- Det byggs på lägerförrådet.  

d. Pettersberg:  
Det byggs på lägerförrådet och numera finns det svart plåttak samt panel 
runt halva. Det har varit arbetshelg och det slängdes en hel del, bland annat 
den trasiga frysboxen och den trasiga tvättmaskinen. 

e. Ekonomi:  
Den nya försäkringen är klar. Allt som var oklart är utrett och finns skriftligt. 
17 000kr från Stockholm Marathon har inkommit och utmanarledarna är 
informerade. Vi har inte erhållit något bidrag från församlingen än.  

f. Jubileumsgrupp:  
Inget att rapportera. 

14. Övriga ärenden 

a. E-kurs – deltagarsubventioner 
Äventyrarna äskar halva deltagarkostnaden, det vill säga 800 kr per 
deltagare.  
 
KS beslutade att alla kårens äventyrare som går kursen i år kommer att 
subventioneras med 800 kr. Beslutet fattas interimistiskt och 
konfirmeras vid nästa kårstyrelsemöte. 
 
Det ska dock noteras att detta är ett specialfall och till nästa E-kurs så skall 
lokalen (Gilwell) ifrågasättas. Gilwell är ofantligt dyrt! 

b. E-kursens ekonomiska relation till kårerna 
E-kursen yrkar: 
- Att E-kursen förvaltar sin egen ekonomi på lämpligt sätt eller uppdrar åt en 
eller flera kårer att ha hand om en viss summa pengar. 
 
- Att utifall E-kursen skulle gå med vinst eller förlust så läggs detta på eller 
tas av E-kursens kassa. 
 
- Att utifall E-kursen skulle gå med förlust som ej kan täckas av E-kursens 
kassa går deltagande kårer in med lika stor andel som dessa hade deltagare 
med på kursen för att täcka förlusten. 
 
KS valde att inte fatta beslut i denna fråga utan avvaktar årets resultat. Det 
föreslås att avgående E-kursteam författar ett förslag som fungerar i alla 
kårer.  
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15. Infobladet 
Julavslutning - ledarsamkväm. Julnatt. E-kurs. Planeringshelg. Kårläger  

16. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Peter Gustafsson 

Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Läger 2013 Ekonomi 
Upptäckar- och äventyrarscouter 

  
 

 

Budget Kärringboda 2013 Utfall Kärringboda 2013

Antal Pris/enhet Totalt Antal Pris/enhet Totalt

Intäkter Intäkter

Deltagare ä-sc 15 1 900 kr 28 500 kr Deltagare ä-sc 25 1 900 kr 47 500 kr

Deltagare u-sc 10 1 300 kr 13 000 kr Deltagare u-sc 9 1 300 kr 11 700 kr

Ledare ä-sc 9 720 kr 6 480 kr Ledare ä-sc 9 720 kr 6 480 kr

Ledare u-sc 7 420 kr 2 940 kr Ledare u-sc 6 420 kr 2 520 kr

Lägerbidrag delt ä-sc 15 294 kr 4 410 kr Lägerbidrag delt ä-sc 25 294 kr 7 350 kr

Lägerbidrag delt u-sc 10 294 kr 2 940 kr Lägerbidrag delt u-sc 9 294 kr 2 646 kr

Lägerbidrag led ä-sc 9 1 176 kr Lägerbidrag led ä-sc 1 764 kr

Lägerbidrag led u-sc 7 1 176 kr Lägerbidrag led u-sc 882 kr

Summa 60 622 kr Summa 80 842 kr

Kostnader Kostnader

Lägerängar 1 1 430 kr 1 430 kr Lägerängar 1 190 kr 1 750 kr

Mat Ä 24 720 kr 17 280 kr Mat Ä 12 43 kr 17 741 kr

Mat U 17 420 kr 7 140 kr Mat U 7 75 kr 7 827 kr

Förläger 17 70,0 kr 1 190 kr Förläger 1 273 kr

Lägermärken 75 15 kr 1 125 kr Lägermärken 1 131 kr

Lägermateriel Ä 15 180 kr 2 700 kr Lägermateriel Ä 25 180 kr 4 500 kr

Lägermateriel U 10 105 kr 1 050 kr Lägermateriel U 9 105 kr 945 kr

Administration 25 7 kr 163 kr Administration 280 kr

Förbrukningsmateriel 25 55 kr 1 375 kr Förbrukningsmaterial 4 793 kr

Bilersättning 224 19 kr 4 144 kr Bilersättning 3 141 kr

Materialtransport 2 1 800 kr 3 600 kr Materialtransport 3 110 kr

Lägersubv 6 500 kr 3 000 kr Lägersubv 6 000 kr

Persontransport 20 100 kr 2 000 kr Persontransport 0 kr

Sjukvård 1 1 200 kr 1 200 kr Sjukvård 1 367 kr

Hantverk 1 1 500 kr 1 500 kr Hantverk 763 kr

Tema 1 2 500 kr 2 500 kr Tema 2 077 kr

Lägertröjor 75 55 kr 4 125 kr Lägertröjor 5 156 kr

Frys 1 4 000 kr 4 000 kr Frys 2 990 kr

Hajk 1 500 kr 500 kr Hajk 1 160 kr

Övrigt 1 601 kr 601 kr Övrigt 0 kr

Summa 60 622 kr Summa 66 004 kr

Resultat 0 kr Resultat 14 838 kr

Lägerbidrag, från kåren 12 642 kr

Lägermtrl, till kåren 5 445

Kåren ska ha 7 641


