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Kårstyrelsens sammanträde nr 403 
Datum: 2014-01-12  Tid: 13:00 Plats: Pettersberg  

Närvarande: Åsa Jonsson, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Kjell ”Limpan” 
Lindberg, Robin Engström, Elisabeth ”Elli” Bergstrand, Bengt Liljeros, Simon Ström, 
Petra Ljunggren, Sasha Murray, Rickard Brihäll samt Saga Bergqvist.  
 

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 15/a Simon I, 15/b Simon II samt 
15/c Simon III. 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll för KS400 lades till handlingarna.  
Protokoll för KS401 samt 402 fanns ej tillgängliga och återremitteras till nästa 
möte. 
 
KS beslutade att konfirmera de beslut som fattades interimistiskt på 
KS402. Beslutet gäller punkt 8a samt b/ Läger 2013 Upptäckar- och 
Äventyrarscouter – ekonomi, punkt 9a Kårläger 2014 samt punkt 14a Ekurs – 
deltagarsubventioner.  

6. Kompletterande val 
Petra Ljunggren och Clara Enell Evstedt valdes till vAL/ledare respektive 
assistent på Gnagarna.  
Carl-Johan Sohlberg valdes till assistent på Rovfåglarna.  
Erik Nilsson ledarutnämning bekräftades. Beslutet fattades tidigare per mail.  

7. Verksamhetsplan och AU informerar 
AU informerar:  
Julavslutningen: Det deltog många scouter från kårens alla avdelningar. 
Programmet i församlingssalen kändes tunt och avdelningsledarna fick lösa det 
med lekar. Osäkert om scouterna noterade detta. Det vore bra att ha extra 
programpunkter man kan ta till om det skulle vara för mycket tid. På 
lappstafetten var det mycket roligt för spårarna som fick delta i lag med äldre 
scouter. Bör man även ha med ledare i lagen? Programmet i kyrkan var bra 
även om några av låtarna var konstiga. Det är svårt med akustik i kyrkor, till 
kommande år är det bra att undersöka möjlighet till att förstärka tal under delen 
i Lillkyrkan.  
 
 
 

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2014-01-27 2014-02-24 
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Scouternas dag: Kåren skall organisera en kontroll på Myrstigen. Åsa kommer 
att delta på uppstartsmötet den 13 januari. Tips på personer som kan tänka sig 
organisera kontrollen tas tacksam emot.  
 
Föreningsmöte med Stockholm stad: Den 23 januari klockan 18-19:30 har 
Stockholms Stad ett informationsmöte om vad som är på gång i idrottsområdet 
Stockholm. Åsa och Simon kommer att delta. 
 
Föreningsmöte i Skärholmen: Den 21 januari är det ett möte för föreningar i 
samarbete i Skärholmen. Peter kommer att delta. 

8. Läger 2013  

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

 
Lämna in dessa redovisningar snarast! 

 
9. Läger 2014 

a. Kårläger 
Datumen för kårlägret är bestämda. Kårlägerchef är ej utsedd. På KS404 tas 
beslut om alla lägerchefer. 

b. Spårarscouter 
Spårarscouterna kommer att erbjuda flera läger till sina scouter. Spårarna 
kommer att ha läger under Kristi Himmelfärdshelgen. Waingunga kommer 
dessutom att åka till kårlägret på Ånhammar. Stingarna kommer att bjuda in 
sina scouter till kårlägret men avvaktar anmälningarna innan ett läger 
organiseras. Troligtvis kommer Waingunga att åka till Miniscout på Vässarö.  

c. Upptäckarscouter 
Ingen ny information. 

d. Äventyrarscouter  
Ingen ny information. 

e. Utmanarscouter  
Underbara Gustaf vill åka på kårlägret som utmanare.  

10. Terminsprogram VT14 
KS beslutade att fastställa terminsprogrammet enligt bilaga 1.  

11. Uppdatering av loggor 
Agga kontaktar Björne om att kontrollera att Vasen är i jämnhöjd med 
Scouternas logotyp.  
KS beslutade att förslag 1 samt 3 i förslag G tas som den grafiska profilen 
för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng.  

12. Nytt hyreskontrakt lokalen Bredäng  
Det nya kontraktet diskuterades och några punkter bör arbetas vidare med. 
- Snöröjningen ska inte utföras av oss.  
- Ansvar för fönsterglas ska inte ligga på oss bland annat i och med att vi inte 
får göra något med glasen. Till exempel kanske man bör ha plåt på alla fönster. 
- Ligger elen till ventilationsanläggningen samt toaletterna på oss? Det är 
eluppvärmning på toaletterna. 
- Bra att hushållsavfall numera ingår i hyreskontraktet. 
- Det vore bra med ett kontrakt på fem år istället för nuvarande förslag på tre år. 
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KS beslutade att AU och kassören får i uppdrag att fortsätta 
kommunikationen med hyresvärden samt att fatta lämpliga beslut 
gällande hyreskontraktet. 

13. Statistik över medlemsutveckling 
Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg har mailat ut statistik rörande 
medlemsutvecklingen i kåren. Denna statistik diskuterades under 
planeringshelgen. En del av diskussionens fokus berörde hur man behåller 
utmanarscouter.  

14. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
Förra terminen avslutades bra. Ledarna är nöjda med antalet scouter som 
deltog på julavslutningen (ca 10 scouter). Föräldrarna ordnade transport för 
scouterna från avslutningen till Bredäng. Vårterminen startas upp den 15 
januari. Under planeringshelgen har ledarna planerat terminen och man 
behöver ytterligare en ledare eller assistent till avdelningen, regelbunden 
närvaro eller på tillfällig basis.  

II. Waingunga:  
Allt rullar på.  

III. Snabbfötterna:  
Avslutade terminen bra - med att baka muffins. Det var dock dålig uppslutning 
på avslutningen. Orsaken till detta är okänd, föräldrarna verkade förstå att det 
var avslutning. Om det finns fler ledare som är intresserade av att börja är de 
välkomna. Det finns biltransport från och till västerort varje möte.  

IV. Gnagarna:  
Höstterminen fungerade inte optimalt. En övernattning ställdes in, information 
kom ut sent och få scouter deltog på avslutningen. Ledarteamet deltog på 
planeringshelgen och har med hjälp av planering och närvaro höga ambitioner 
på vårterminen. Avdelningen behöver hjälp med kök på övernattningar.  

V. Skogsmännen:  
Började sin termin den 3e januari och kommer att göra om sina patruller för att 
få ett bättre flöde på avdelningen. 

VI. Rovfåglarna:  
Rovfåglarna har varit på julavslutningen och E-kurs. På julavslutningen hade 
avdelningen rätt hög närvaro med tanke på att julavslutningen inte brukar 
locka så många. Fyra Rovfåglar deltog på E-kursen, bland annat två 
patrulledare. En Rovfågel kunde inte delta på grund av sjukdom. En scout ville 
inte delta då det var en kurs och scouten var rädd att det skulle vara som i 
skolan. E-kursen gick bra och scouterna har både haft det roligt, fått ny 
kunskap och framför allt så kommer de stanna kvar i kåren mycket längre nu!  
Avdelningen växer, just nu deltar 12 scouter. I höst kommer man att ha tre 
aktiva patruller. Avdelningen kommer att hjälpa till med rekrytering under 
våren så att kåren växer i hela kedjan från spårare till utmanare. 
Ledarna deltog på planeringshelgen. Berguven kommer inte att ha hajk under 
vårterminen, de kommer istället att besöka Naturhistoriska museet. 
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VII. Mushjorten 
Laget har genomfört sitt sista läger. De har åkt skidor i Schweiz.  

VIII. Bara Gustaf:  
Laget har just nu 11 scouter, en scout har slutat. Laget deltog på Winer och 
övernattningen flöt på utan problem. Från Winer åkte man direkt till 
julavslutningen. Några scouter deltog på julottan. På slutet av terminen har det 
varit dålig närvaro bland scouterna. Detta har dels berott på skolarbeten.  
Laget är mycket självgående och kommer att planera en riktigt bra termin 
nästa helg. 

IX. Gustafs Änglar:  
Scouterna är inte sugna på utmanarverksamhet just nu och engagemanget är 
ojämnt. Laget funderar på att minska antalet möten till ett i månaden och 
prova på att vara assistenter. 

b. Rekrytering 
Under våren kommer det att vara disco i lokalen i Bredäng, alla grenar 
kommer att bjudas in. Det kan vara bra att ha rekrytering runt detta.  
Det vore även bra att rekrytera scouter till vårterminen med fokus på 
Bredäng. Det diskuterades en del runt detta. Kan man genomföra en 
fotoorientering? Rekrytera på fritids?  
 
Scouterna nationellt har ett mål ”att alla ska få informationen om att scouter 
finns, hitta din scoutkår”. Kan man, på distriktsnivå, dra i detta och ta 
kostnaden att alla potentiella spårare får brev hem på vårterminen för att 
börja till hösten? 
Peter koordinerar.  

c. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  
- Nytt hyreskontrakt har kommit och diskuteras 
- ”Uppdrag lokalen” med städning och organisation 
behövs. 

- Rehnsgatan:  
- De lösa väggskivorna är fastborrade.  
- Det behövs en projektledare för lokalen Rehnsgatan. 
- Det finns massor med kvarglömda kläder. Ta upp detta 
på alla grenar. Kläder bortskänkes annars.  
- Det har kommit en ny dörrmatta till ytterdörren.  
- Det behövs en ny dörrstop. Underbara Gustaf ordnar 
detta. 
- Vid brand är återsamlingsplatsen:  
 46ans busshållplats i riktning mot Centralen.  

- Material:  
- Det har varit inbrott i torpen och nyckeln till containrarna 
saknas. Behövs det ett nytt skåp i källaren för denna 
nyckel i framtiden? 
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d. Pettersberg:  
Det har varit inbrott i torpen. Utmanartorpet har flera brytmärken och på 
Fåneloftet är hela låsjärnen borta. I Fånetorpet är en glasruta krossad och 
innerdörren öppen. Ytterdörren var dock stängd. Foton på skadegörelsen 
kommer att tas. Nyckeln till ladan är eventuellt borta.  
I storstugan är mycket diskat i köket och logementen städade. Den förra 
hyresgästen städade mindre bra.  
Rishögen är flyttad. 

e. Ekonomi:  
Medlemsregistreringen påverkar ekonomin. Det är ny termin och en mängd 
scouter, speciellt spårare, ska registreras om så att de börjar få räkningar 
från förbundet. Kom ihåg att avregistrera de scouter som har slutat.  
Ekonomin går enligt plan. Peter har skickat in underlag till Sensus men inte 
fått svar än. Skogsmännen saknar registrerad närvaro för höstterminen.  
Kåren har beviljats bidrag från församlingen för både år 2013 samt 2014. 
Troligtvis kommer vi att erhålla 50 000kr. Vi har prognostiserat 20 000kr. Åsa 
har kontaktat församlingens kamrer för utbetalningen.  

f. Jubileumsgrupp:  
Idéer från planeringshelgen: 
Ansvarig: Anne? 
Inbjudan till gamla ledare gällande jubileumsåret med alla aktiviteter under 
sommar, höst och vår 
Jubileumsläger 
Kårhelg istället för Scouternas Höstdag 
Ett jubileumsmöte som hålls hos alla avdelningar. Mötet avslutats med att 
scouterna får en jubileumsgåva (Bengt ansvarig?) 
En jubileumsgåva, något scouterna har användning för 
Ett jubileumsmärke som delas ut vid flera tillfällen. Märket skapas med hjälp 
av en tävling (Elli ansvarig) 
Två jubileumsfester 
JubileumsVasen 
Röda sigillet (äventyrarledare) 
Jubileumsaktivitet för ledare under våren, även för ej aktiva ledare (hajk, 
lägerbål i stan mm) 
Jubileumsdisco på höstlovet 

15. Övrigt 

a. Simon I 
Det finns mat kvar från planeringshelgen. Ta med detta hem.  

b. Simon II  
Då det är jubileumsår önskar Simon äska 2 000kr till att genomföra Röda 
Sigillet. Pengarna bör tas ur Jubileumsfonden.  
KS beslutade att bifalla äskningen på 2 000kr. 

c. Simon III 
Äventyrarna vill verkligen ha utmanartorpet för övernattningar i mars och 
förhandsbeskedet är att det inte kommer gå att genomföra på grund av 
avsaknad av utrymningsväg samt spis.  
En kravlista på det som behöver göras för att kunna använda torpet behöver 
skapas så att arbetet kan genomföras. AU arbetar vidare med detta. 
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16. Infobladet 
Terminen börjar. Alla startdatum och länk till terminsprogrammet. Jubileumsår. 
Lägerdatum.  
 

17. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Simon Ström 

Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Terminsprogram VT2014 
 


