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Kårstyrelsens sammanträde nr 405 
Datum: 2014-03-02   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Serhat Aktay, Agnieszka 
Wrzalik, Peter Gustafsson, Kjell ”Limpan” Lindberg, Simon Ström, Andreas Bergstrand 
samt Lars-Olof ”Larsa” Bergstrand. 
 

1. KS öppnande 
Åsa Jonsson öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 
Serhat Aktay valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  
Det bestämdes att röstlängden justeras vid behov.  

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tillägg 11a/ Simon och 11b/ Peter - 
lägerbidrag.  

5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll för KS 401, 402, 403 samt 404 gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

6. Kompletterande val 
Inga kompletterande val gjordes. 

7. Verksamhetsplan och AU informerar 
Verksamhetsplan: Punkten utgår.  

AU informerar:  
Älghornet: Einar Nygård och Erik Gauffin (Waxholms scoutkår) kommer att 
vara baskontrollanter.  
Kårstyrelsens uppdrag: Detta är det fjärde styrelsemöte detta verksamhetsår 
då vi inte är beslutsmässiga vid mötets början. Fenomenet är nytt, tidigare år 
har detta problem inte funnits i lika stor utsträckning. Det är viktigt att vi tar upp 
frågan till diskussion och att eventuella beslut är förankrade hos avdelningarna. 
Kårstämman väljer avdelningsledare och i uppdraget ingår att delta i 
styrelsemötet. En del ledare vill vara avdelningsledare utan att sitta i styrelsen. 
Hur ska vi lösa detta? 

8. Läger 2013 

a. Upptäckarscouter – verksamhet 

b. Äventyrarscouter – verksamhet 

c. Utmanarscouter – verksamhet 
Intet nytt, lämna in detta snarast! 

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2014-03-03 2014-06-01 
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9. Läger 2014 

a. Kårläger 
Simon och Peter har tittat på ekonomin och kommit fram till att avgiften inte 
behöver höjas. Lägerbrev borde komma ut snart. 

b. Spårarscouter 
Waingunga funderar fortfarande på att åka ut till Vässarö. Det behövs fler 
ledare för att få lägret att fungera. 

c. Utmanarscouter 
Ingen rapport. 

10. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  
Avdelningen har haft möten som vanligt. Man har satt igång med frimärken, de 
gamla intressemärkena. Arrangerade, tillsammans med Snabbfötterna och 
Skogsmännen, ett sportlovsdisco i lokalen på Bredängsvägen. Discot var bra, 
runt 45-50 personer deltog. Det var intressant och en bra erfarenhet att ha 
verksamhet utan aktiviteter. Kommer att ha övernattning på Ålstäket.  

II. Waingunga:  
Avdelningen har haft verksamhet med vanliga möten och kommer att fortsätta 
med detta till nästa KS. En hel del scouter har slutat och ledarna överväger 
kompisrekrytering. 

III. Snabbfötterna:  
Ingen rapport fanns tillgänglig.  

IV. Gnagarna:  
Ingen rapport fanns tillgänglig. 

V. Skogsmännen: 
Ingen rapport fanns tillgänglig. 

VI. Rovfåglarna: 
Antal medlemmar just nu: 12 
Rovfåglarna har haft lite olika sorters möten, bland annat eldningsmöte och 
patrullmöte tillika föräldramöte. Det har varit mycket att förbereda inför 
patrullövernattningarna i mars. På föräldramötet fick vi två oroliga föräldrar att 
ändra uppfattning och bli mycket lugnare så att de nu vågar skicka med sin 
scout på patrullövernattningen. 
 
Patrullerna har bokat sina patrullövernattningar den sista helgen i mars på 
Mikro-Påta och III-stugan. Deras inbjudningar är klara, men jag har inte frågat 
patrullerna ännu om vi får lägga ut dem på hemsidan eller ej. Pliiiggis får 
besked om det efter tisdag skulle jag tro. 
 
Avdelningen har varit på vinterövernattning med Skogsmännen på Lemshaga, 
Värmdö. Det var fem Rovfåglar anmälda men tyvärr dök endast tre upp. 
Skogsmännen var inte så många de heller tyvärr. Under helgen fick scouterna 
öva på livräddning genom att bada isvak och ta sig upp ur en vak med 
isdubbar. De fick göra hantverk, både fixa skydd till patrullen och 
makramébälten. På kvällen så råkade Snövit (med Andreas i huvudrollen) äta 
ett förgiftat äpple och ni kan nog lista ut hur det gick. 
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Rovfåglarna hade inget möte på sportlovet utan organiserade istället 
sportlovsdisco med övriga grenar i Bredäng. Åtta närvarande Rovfåglar plus 
sex kompisar ska verkligen ses som lyckat! Vilket är mycket högre närvaro än 
vad ett vanligt lovmöte brukar ha. 
 
Fram till nästa KS kommer avdelningen att öva på surrningar, ha ett 
matlagningsmöte, trycka avdelningströjor och ett ha ett temamöte den 18 
mars där vi kommer behöva lite extra ledare. Våra två patruller kommer att 
åka på sina patrullövernattningar, vilket blir deras första någonsin! 
 
Övrigt: Vi hoppas på att det börjar några nya scouter så här efter discot. Det 
känns även som att vi nu efter discot har tagit oss ur den traditionella vinter-
vår formsvackan och har fått ny energi att ta tag i den kommande terminen, 
med laddning inför älghornet och sommarlägret! 
 
Vi har tre scouter som kanske har slutat, de har haft en fruktansvärt dålig 
närvaro, men som vi tror att kanske kan komma tillbaka när deras föräldrar 
betalar medlemsavgiften. Om inte så avregistrerar vi dessa därefter. Pliiiggis 
har blivit informerad om detta tidigare så det inte uppstår några konstigheter. 
Vi ledare ska göra en sista ansträngning att få tillbaka dem. 
Med Scouthälsning 
Simon Ström, Avdelningsledare - Rovfåglarna 

VII. Mushjorten: 
Ingen rapport fanns tillgänglig. 

VIII. Bara Gustaf:  
Ingen rapport fanns tillgänglig.  

IX. Gustafs Änglar:  
Ingen rapport fanns tillgänglig.  

b. Rekrytering 
Punkten utgår. 

c. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  
- Lokalfogden har målat en del. Det ska målas ytterligare. 
- Scouter har företräde jämte våra externa hyresgäster till 
våra lokaler på vardagar. 
- De externa uthyrarna städar dåligt. 

- Rehnsgatan:  
- Ombyggnad pågår. Det finns ett nytt kopparrör i lokalen 
för kallvatten upp till vinden. Röret ska isoleras, 
förhoppningsvis inom några månader. Efter 
ombyggnaden var det mycket dammigt och smutsigt i 
lokalen. Alla ledare i stan fick ett mail om gemensam 
städning men endast tre personer deltog. Nu är det 
renare i ledarrummet än det har varit på många år. Hade 
hantverkarna verkligen byggstädat? Kan vi skicka en 
faktura på byggstädning?  
- Kopiatorn är inte inkopplad just nu. Är det någon som 
använder den? Om inte så kan den slängas.  
- Det luktar avlopp i salen.  
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- Det finns fem backar med omärkta kläder. Dessa 
doneras den 14 mars.  
- Åsa har pratat med hyresvärden om att färdigställa den 
igenmurade dörren till stugan. Åsa väntar återkoppling 
under veckan.  

- Material:  
- Det lägermatriel som ligger uppackat i Ladan och gjort 
det en längre tid bör packas ihop så att man kan röra sig 
där inne. Innan lägermaterialet hängdes upp var det 
välstädat och rymligt. 

d. Pettersberg:  
Det finns inte så mycket externa uthyrningar just nu. Fredrik Jonsson har 
varit på Pettersberg för att ha ett möte med Andreas ”Adde” Bergstrand och 
Lars-Olov Bergstrand om driften på Petters. I Fredriks frånvaro är det Adde 
som är lämplig kontakt om det händer någonting stort på Petters.  
 
Vi pratade om vattnet som har blivit omkopplat i olika omgångar nu när vi var 
ute så hade någon dragit ur kontakten till den nya brunnen. Vi har kopplat om 
och fixat och donat så att det ska vara så bra som möjligt. Hen FÅR INTE 
RÖRA någonting på vattensystemet även om en tror sig veta vad en gör utan 
att meddela gårdsfogdarna INNAN! Eventuellt behöver källaren låsas och 
flyttas på till ett annat ställe. 
 
Fram till nästa KS kommer det att byggas på lägerförråd och nödutrymning 
på Torpet.  
 
Uppmaning till alla: Spola gärna mycket kallvatten när ni är ute på Petters.  
 
Taket på Gårdsfogdetorpet väldigt slitet och murket. Det läcker även in. 
Gårdsfogdarna önskar att någon tar och driver detta som ett projekt och 
håller kontakt med gårdsfogdarna. Pengar går att sökas från St Görans 
kommitteen.  
 
i. Boende för nordisk psykologkonferens  
Förfrågan har inkommit gällande 7-9 november för 50 – 60 personer. 
  
KS beslutade att hyra ut Petters den 7-9 november till Nordisk 
Psykologkonferens.  

e. Ekonomi:  
Vi har fått en utbetalning från Sensus och vi kommer troligen inte att få någon 
mer utbetalning innan vårat ekonomiska år är slut. Detta är 7 000kr mindre 
än budgeterat.  
 
Pengar från församlingen har inte erhållits än. 
 
Kommunala bidrag är sökta. Det har varit mycket smidigare att göra med det 
nya närvarosystemet. 
 
Prognos ser ut som att vi kommer att klara budget, eventuellt kan vi gå lite 
med plus inte lika stort som tidigare. Pengar för underhåll lokalerna 
Bredängsvägen och Rehnsgatan har inte använts än.  
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Det har inkommit kvitton från Limpan. Majoriteten är gamla kvitton för 
Pettersberg. Rekommendationen från kassören är att kvitton som inte rör 
Pettersberg utbetalas samt att gårdsfogdarna kontrollerar och tar beslut 
gällande kvitton rörande Petters.  
 
KS beslutade att utbetala ca 450 kr till Kjell ”Limpan” Lindberg och att 
kvitton som rör Pettersberg behandlas av gårdsfogdarna. 

f. Jubileumsgrupp:  
Angelica Nordh har tagit på sig att samordna jubileumsgruppen. I uppdraget 
ingår att vara sammankallande i jubileumsgruppen, att samordna de olika 
delarna av jubileumsaktiviteterna samt att överse budgeten. 
 
KS beslutade att välja in Angelica Nordh i jubileumsgruppen. 
 
Jubileumsmärkestävlingen presenterades. Se bilaga 1.  
Vecka 10 informeras scouterna och får lapp om tävlingen.  
Vecka 17 är senaste inlämningen av tävlingsbidrag.  
På KS den 4 maj avgörs vinnarmärket genom omröstning. 
Senast 21 maj kontaktas Mera märken och beställning av märket görs.  

11. Övriga ärenden 

a. Simon – bidragsansökan. Se bilaga 2. 
Simon drog tillbaka sin ansökan.  

b. Peter – lägerbidrag:  
Önskar ytterligare sänkning av lägerbidraget från 37 kr till 35 kr.  
 
KS beslutade om att sänka lägerbidraget från 37 kr till 35 kr. 

12. Infobladet 
Taket till gårdsfogdetorpet. Jubileumstävling – bilaga. Angelica 
sammankallande i jubileumsgruppen. Planeringsmöte med jubileumsgruppen 
på söndag? Städning i lokalen Rehnsgatan. Målning i lokalen Bredängsvägen. 
Rör ej vattengrejerna på Petters. Sportlovsdisco.  

13. KS avslutas 

 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Serhat Aktay 

Justeringsperson  



6 

Sida 6 av 7 ur KS protokoll 405_justerat 

Bilaga 1 – Jubileumsmärkestävling 
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Bilaga 2 – Ansökan om ekonomiskt 

bidrag till Rovfåglarna  
Bakgrund:  

Avdelningen Rovfåglarna har för närvarande scouter som inte har avdelningströjan och 
som efterfrågar den, då de ser de äldre scouterna som fick den förra året, något som 
uppskattades starkt.  

I år är det lite färre scouter som inte har någon avdelningströja, vilket såklart är 
naturligt, vilket gör att kostnaden är lägre än tidigare. Trots detta anser ledarna att 
kostnaden är lite väl stor för att scouterna själva ska betala den. Rovfåglarnas 
avdelningsbidrag är slut så annars hade vi kunnat lösa det där. Förra året när det fanns 
pengar budgeterat för utökat avdelningsbidrag så fick vi istället ta "sparade och 
öronmärkta" (fonderade) pengar för avdelningen som då tog slut istället för det utökade 
avdelningsbidraget. Hade vi fått det utökade avdelningsbidraget så hade vi kunnat 
använde de fonderade pengarna i år, men så är nu alltså inte fallet.  

Vi vill stärka avdelningens sammanhållning och även den individuella scoutens känsla 
av att någon ställer upp för dem, vilket är något som hela stadsdelen har problem med. 
Avdelningen behöver även profilera sig ute bland skolorna för att kunna få fler 
medlemmar. Därför har vi tillhandahållit avdelningströjor till alla avdelningens 
medlemmar utan att ta betalt för dessa alternativt en subventionerad kostnad.  

Avdelningen har beställt 10 tröjor för en kostnad på 2 000kr. Självklart vore det bästa 
alternativt för avdelningen om kåren kunde bidra med hela summan, men det känns lite 
långsökt i år. Därav förfrågar Rovfåglarna om halva beloppet, dvs. 1 000 kr. Tittar man 
på kårens budget för året, som klubbades på KST 2013, så ser man att vi har 15 000 kr 
avsatt för avdelningarna och förra året användes 13 340 kr (även fast det året hade 
budgeterat 20 000 kr). Vi har idag 8 aktiva avdelningar, och varje avdelning har 1 500 
kr att söka i grund blir det 12 000 kr, vilket innebär att det borde finns lite extra 
ekonomiskt bidrag för avdelningarna att söka.  

  

Beslutsärende:  

Avdelningen Rovfåglarna vill härmed ansöka om ekonomiskt bidrag från kåren på  
1 000 kr (vilket är halva kostnaden på 2 000 kr) för avdelningströjor till avdelningens 
medlemmar. 


