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Kårstyrelsens sammanträde nr 408 

Datum: 2014-06-01   Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Agnieszka Wrzalik, Peter 

Gustafsson, Kjell ”Limpan” Lindberg, Robin Engström, Simon Ström, Einar Nygård 

samt Andreas Bergstrand. 

 

1. KS öppnande 

Åsa Jonsson öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Robin Engström 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 

KS407 gicks igenom och lades till handlingarna. 

6. Kompletterande val 

Inga kompletterande val gjordes. 

7. Verksamhetsplan och AU informerar 

Verksamhetsplan: Se punkt 11. 

AU informerar:  

Sommaravslutning: Inbjudan har gått ut.  KM i livlina kommer att ske i höst. 

Ledar- och utmanaravslutning kommer att ske hos Alexander den 8:e juni.  

Verksamhetsberättelse: Lämna in verksamhetsberättelser för Läger 2013 

samt verksamhetsåret 2013/2014 snarast.  

KS i juli: Kommer att hållas vid behov den 2 augusti på Ånhammarlägret i 

samband med ledarbesöksdag. 

Närvarorapportering: Rapportera närvaron snarast, detta är mycket viktigt. 

8. Läger 2013 

a. Upptäckarscouter - verksamhet 

Se bilaga 1.  

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 

b. Äventyrarscouter - verksamhet 

Se punkt 8a.  

c. Utmanarscouter - verksamhet 

Ingen rapport fanns att tillgå, lämna in dessa snarast. 

  

 Datum Justerat datum 

Protokoll 2014-07-24 2014-10-05 
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9. Läger 2014 

a. Kårläger 

Ledarbesöksdag hålls den 2 augusti och föräldrabesöksdag hålls den 3 

augusti. Inbjudan till gamla ledare skall skickas ut.  

b. Spårarscouter 

Waingunga kommer att ha ett spårarläger/övernattning mellan lördagen den 

14 juni och onsdagen den 18 juni på Vässarö. 20-30 scouter, tre ledare och 

några föräldrar kommer att följa med. Anton Nyström kommer att stå i köket. 

Om någon känner sig manad så är man välkommen. Lägret känns tungt men 

genomförbart.  

c. Utmanarscouter 

Ingen rapport fanns att tillgå. 

10. Förslag till proposition – kårstyrelsens sammansättning 

De två förslagen presenterades och diskuterades. Även Einars motion på att 

sänka den beslutande närvaron på kårstyrelsen till 33 procent diskuterades. 

KS beslutade att lägga fram Peters förslag till kårstyrelsens 

sammansättning som proposition. Se bilaga 2. 

11. Förslag till verksamhetsplan 2014/2015 

Åsa gick igenom förslaget till verksamhetsplan. Se bilaga 3. 

KS beslutade att lägga fram förslaget till verksamhetsplan 2014/2015.  

12. Förslag till budget 2014/2015 

Punkten utgår. 

13. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 

I. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Deltagit i Myrstigen. Halvhyfsad närvaro, många 

stannade nog hemma på grund av vädret (tyvärr). Ur ett Spårar-perspektiv var 

det en bra tävling och ett bra arrangemang. Rapp och snabb prisutdelning. 

Har haft möten där vi bland annat påbörjat matpåsar, rest tält, testat 

regnkläder, jobbat med märkesböckerna samt framför allt pratat om Petters-

lägret! 

Kommer hända fram till nästa KS: Pettersläger tillsammans med Waingunga, 

man planerar att sova utomhus i tält. Närvaron ser bra ut! Delta i 

kåravslutningen. 

II. Waingunga: 

Hänt sen senaste KS: Första plats på Myrstigen 2014, första gången som en 

av kårens Spårar/Miniorscoutavdelningar vinner!!! Varit på Petters 

övernattning över Kristi himmelsfärdshelgen med möjlighet att få sova i tält. 

Många provade på trots regn och kallt större delen av helgen. Vi ställde in 

vissa aktiviteter på grund av vädret men genomförde andra istället, 21 nöjda, 

trötta och glada scouter hade vi med oss hem. 

Kommer hända fram till nästa KS: Sommarläger på Vässarö. Vi skall även 

med till Ånhammar under tre dagar senare i sommar 

Övrigt: Några extraledare eller assistenter får gärna följa med oss till Vässarö 
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14-18 juni. Vi är väldigt få ledare då två av våra assistenter går ledarkurs 

veckolång. Vi är bara jag, Karin och Erik samt lite föräldrar så det är tunt.  

Fotografering efter vinst på Myrstigen krockar med kårropet. Spårarna fick inte 

vara med att ropa kårropet och hörde inte att det ropades för dem. Några 

kårer ropade inte kårrop efter vinst. Viktigt för scouterna att ropa kårrop! Detta 

bör diskuteras med berörda parter. Peter skriver ett förslag som skickas ut till 

KS för åsikter. 

III. Snabbfötterna:  

Scouternas Dag, bästa på flera år! Men på grund av att det var nära mellan 

kontrollerna. Bra nivå på kontrollerna. Haft en del Utemöten, bra möten. 

Scouter går på vartannat möte. Närvaron växlar. Känns bra inför lägret. 

Många ska vara borta under hela sommaren, scouter som troligtvis skulle vilja 

åka på läger.  

IV. Gnagarna:  

Ingen rapport fanns att tillgå. 

V. Skogsmännen:  

Möten varje torsdag rullar på. Hajk med 13 scouter. Vann på Scouternas Dag. 

Gick bra på organisationstävlingen. 

VI. Rovfåglarna:  

Mötena rullar på som vanligt. Färre scouter, närvaron ligger på sju snarare än 

nio scouter. Haft hajk nu i helgen med en patrull på fyra scouter. Det regnade 

och var kallt hela hajken och två scouter valde att avbryta hajken. Övriga 

gjorde det bästa av situationen. Kommer att ha möte på tisdag och delta på 

kåravslutningen. 

VII. Mushjorten: 

Ingen rapport fanns att tillgå. 

VIII. Bara Gustaf: 

Ingen rapport fanns att tillgå. 

IX. Gustafs Änglar: 

Ingen rapport fanns att tillgå. 

b. Rekrytering: 

Det öppnar en ny, kommunal, skola i Observatorielunden till hösten. Skolan 

kommer att ha förskoleklass upp till åk 6. Det vore bra att prata med rektorn 

så snart som möjligt. Ingår denna skola i vårt upptagningsområde eller hör 

den till AF? Åsa kontaktar AF. 

 

c. Lokaler och materiel:  

- Bredäng:  

- Inte hänt så mycket. 

- Rehnsgatan:  

- Inte hänt så mycket. Matts Jonsson har blivit kontaktad 

angående avslutning av arbetet av väggen till stugan. 

- Kom ihåg att ta med soporna från lokalen. 
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- Kopieringspapper behövs, en hel kartong. Detta bör 

noteras i blå boken. 

- Material:  

Ingen rapport fanns. 

d. Pettersberg: 

Hänt sen senaste KS: Haft arbetsträff med mycket bra gjort. Kul att så få ville 

komma ut. En produktiv helg med god mat och fint väder. 

Kommer hända fram till nästa KS: Koll av gården som vanligt. Eventuellt 

fortsättning på nödutgången från patrull "torpet".  

Övrigt: Dåligt att man lovade att ha med minst två representanter från varje 

avdelning på arbetsträffen men så kommer det ut åtta anmälda.  

Under arbetshelgen blev mycket arbete utfört. Trappen från vägen till Petters 

är nästan färdig. Utrymningsvägen på torpet är nästan färdig. Diskussion 

fördes kring arbetsträffar, historiskt och för framtiden. Önskemål om att få se 

gårdsfogdeslistan den så kallade ”att-göra-listan” med prioriterad ordning 

osv.  

Simon och Pliiiggis arbetar på att göra en fast woodcraftslinga i sommar. 

I höst kommer stugan hyras ut till en orienteringsklubb. Kan de tänkas göra 

en fast orienteringsbana mot en billigare hyra? 

e. Ekonomi:  

Det ekonomiska året är slut. Inte mycket har hänt och prognosen från förra 

mötet stämmer och blir kanske till och med bättre.  

Kom ihåg att rapportera närvaron, väldigt viktigt att göra detta! Sensus 

kommer nog att tröttna på detta snart och komma med hårdare regler. 

f. Jubileumsgrupp: 

Ingenting händer just nu. Gruppen måste börja jobba snarast!  

14. Övriga ärenden 

Punkten utgår. 

15. Infobladet 

Scouternas Dag vinsterna. Sommaravslutning. Närvarorapportering. Besöksdag 

på lägret 2 och 3 augusti. Planeringshelg. Vässaröläger. Kårläger. 

Verksamhetsberättelser in senast 14 juni. 

16. KS avslutas 

 

 

 

____________________________  __________________________ 

Åsa Jonsson      Agnieszka Wrzalik 
Ordförande     Sekreterare 

 

 

___________________________ 

Robin Engström 
Justeringsperson   
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Bilaga 1 – Läger 2013 – Upptäckar- 

och äventyrarscouternas 

verksamhetsberättelse  

 

Två veckor innan det stundande lägret så åkte några ledare ut för att fixa slanor 
inför lägret, eftersom vi inte kunde hitta de slanor som lämnades kvar av 
Waxholms scoutkår några år tidigare. Vi misstänker att dessa har blivit 
nermalda eller uppeldade. Vi sågade då ned ungefär hälften av alla slanor som 
behövdes till lägret. Resten sågades ned under förlägret och under 

äventyrarscouternas hajk. 

Under tiden där emellan så hade bonden, som sköter ängarna, varit där och 
klippt gräset. Det var dock inte klippt så mycket som vi ville. Nu i efterhand så 
kan det vara en god ide att komma ihåg att tala med bonden för dessa ängar ett 
tag innan man åker ut och ställa upp regler för hur vi gör. Min idé är att man 
bestämmer att han kommer ut och klipper den arean vi vill vara på så att han 
kan nyttja gräset. 

Helgen innan äventyrarscouterna kommer ut så började ”förlägret” då vi ledare 
och assisterande ledare åker ut för att förbereda ängarna. I år var vi väldigt få 
som deltog vilket gjorde att vi inte kunde förbereda så mycket som vi hade 
hoppas. Vi kunde inte dra fram alla slanor som äventyrarscouterna skulle 

använda. Men vi hann göra en ledarby och ett kök för upptäckarscouterna.  

Efter förlägret så började lägret för de 25 äldre scouterna som fick gå ca fem km 
från bussen till ängarna. När scouterna kom ut till ängarna så började de att 
bygga sina lägerbyar vilket i år tog längre tid än det brukar. Det kan finnas 
många anledningar till detta bland annat att det regnade en del och att vi inte 

hade med många erfarna tredjeårs äventyrarscouter. 

Efter att scouterna byggt sina lägerbyar så var det dags för hajk. Jag deltog inte 
i hajken men den var betydligt kortare än den brukar vara. Den räckte nog ändå 

för dem som deltog.  

På slutet av hajken så mötte upptäckarscouterna upp och de gick nästan 
varannan patrull upptäckar- äventyrarscout till ängarna. I år var det få 
deltagande scouter på upptäckargrenen, bara nio scouter. Så vi slog endast 

upp två tält där vi delade in dem i ett flick- och pojktält. 

Sedan fortsätter lägret som vanligt med tävlingar, övningar, lägerbål och 

ceremonier. Käringboda har många höga berg runt ängarna där vi hade fina 
ceremonier. Dock så tror jag att man har tagit bort lägerbålsringar samtidigt som 
man tog bort slanorna från ängen vilket inte var så bra för oss. Vi byggde 
emellertid en egen lägerbålsplats i en sumpmark bakom ängarna. Vi lämnade 
stockarna i en hög och ett stenröse efter oss. 

Som vanligt så tycker man att lägret tar slut strax efter att det börjat. Nu var det 
dags att packa ihop vårt materiel och åka tillbaka till Pettersberg. Eftersom det 
hade regnat under den sista natten så hängde vi upp de tält, som 
upptäckarscouterna hade sovit i, i ladan.  
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Till sist så vill jag påpeka att det är viktigt att vi besöker dessa ängar oftare än 
vad vi kanske har gjort tidigare år så att markerna inte glömmer att de är 
lägerängar. Jag vill också tacka alla ledare och assisterande ledare för deras 
insats och speciellt Simon Ström som grenlägerchef, Einar och Alex som 
intendenter och Johanna som upptäckarscoutkök. 

  

       Robin Engström, Lägerchef 
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Bilaga 2 – Förslag till proposition – 

kårstyrelsens sammansättning 

 

Proposition gällande stadgeändring om kårstyrelsens sammansättning 

 

Styrelsen har diskuterat vilka som deltar i styrelsens arbete och hur vi kan sätta 

samman en styrelse där så många som möjligt är närvarande på styrelsens möten och 

aktiva i kårens arbete. 

Förslaget bygger på att den som representerar avdelningarna inte behöver vara 

avdelnings-ledaren och att en avdelning kan välja att inte utse någon 

styrelserepresentant. 

Som följdändringar föreslår vi att avdelningsrepresentant, som tidigare 

avdelningsledare, skall kunna skicka någon annan ledare från avdelningen i sitt ställe 

på kårstyrelsens möten samt att vi i dagordningen för kårstämman lägger till punkten 

”Val av avdelningsledare” då dessa inte längre automatiskt ingår i styrelsen. 

När vi ändrar i dagordningen för kårstämman föreslår vi även att lägga till en punkt där 

vi väljer ombud till Scouternas stämma. 

 

Nuvarande stadgar 

2 kap. 7 § Kårstyrelsens sammansättning  

Kårstyrelsen består av en kårordförande, minst en vice kårordförande, 

avdelningsledare på kårens aktiva avdelningar och högst åtta övriga ledamöter, varav 

minst en bör vara utmanarscout.  

Av övriga ledamöter bör Kårkassör och Kårsekreterare ingå. Minst hälften av 

ledamöterna, däribland kårordförande och vice kårordföranden, ska vara myndiga. Av 

kårordförande och vice kårordförande bör båda könen vara representerade. 

10 § Kårstyrelsen beslutförhet och sammanträden 

Kårstyrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande och 

samtidigt minst hälften av de närvarande, däribland mötesordföranden, är myndiga. 

Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom 

vid val, då lotten avgör. 

Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger årligen efter kallelse av kårordföranden. 

Samman-träde ska alltid hållas då minst hälften av ledamöterna gjort framställning 

därom. 

Vid kårstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, som till riktigheten bestyrkes av 

mötets ord-förande och ytterligare en ledamot. 

Avdelningsledare i kårstyrelsen har rätt att skicka en i ledarteamet som är skriven på 

samma avdelning i sitt ställe och överlåter därmed sin rösträtt men inte sitt ansvar till 

denne.  
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16 § Årligt möte med kårstämman 

Möte med kårstämman ska hållas årligen senast den 30 september. Därvid ska 

följande ärenden förekomma: 

1. Kårstämmans öppnande,  

2. val av ordförande för mötet,  

3. val av sekreterare för mötet,  

4. justering av röstlängden,  

5. val av två protokolljusterare,  

6. val av två rösträknare,  

7. fråga om kårstämman behörigen sammankallats,  

8. fastställande av föredragningslistan,  

9. föredragande av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, 

balansräkningen, och revisionsberättelsen för det närmast föregående 

räkenskapsåret,  

10. fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet 

åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående räkenskapsåret,  

11. beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  

12. behandling av motioner och propositioner till kårstämman,  

13. fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsåret,  

14. fastställande av medlemsavgift och budget för intäkter och utgifter för det 

närmast följande verksamhetsåret,  

15. behandling av ärenden till närmast följande distriktsstämma,  

16. val av kårordförande och vice kårordförande,  

17. val av övriga ledamöter i kårstyrelsen,  

18. val av revisorer och revisorssuppleant,  

19. val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med 

kårstämman samt av samma antal suppleanter för dem,  

20. val av valberedning,  

21. kårstämmans avslutande.  

 

Proposition 

 

Styrelsen yrkar att stämman ändrar stadgarna enligt följande: 

2 kap. 7 § Kårstyrelsens sammansättning 

Kårstyrelsen består av en kårordförande, minst en vice kårordförande och högst sexton 

övriga ledamöter, varav minst en bör vara utmanarscout. 

Av övriga ledamöter bör Kårkassör, Kårsekreterare och representanter från kårens 

aktiva avdelningar ingå. Minst hälften av ledamöterna, däribland kårordförande och 

vice kårordföranden, ska vara myndiga. Av kårordförande och vice kårordförande bör 

båda könen vara representerade. 

10 § Kårstyrelsen beslutförhet och sammanträden 

Kårstyrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande och 

samtidigt minst hälften av de närvarande, däribland mötesordföranden, är myndiga. 
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Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom 

vid val, då lotten avgör. 

Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger årligen efter kallelse av kårordföranden. 

Samman-träde ska alltid hållas då minst hälften av ledamöterna gjort framställning 

därom. 

Vid kårstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, som till riktigheten bestyrkes av 

mötets ord-förande och ytterligare en ledamot. 

Avdelningsrepresentanter i kårstyrelsen har rätt att skicka en i ledarteamet som är 

skriven på samma avdelning i sitt ställe och överlåter därmed sin rösträtt men inte sitt 

ansvar till denne. 

16 § Årligt möte med kårstämman 

Möte med kårstämman ska hållas årligen senast den 30 september. Därvid ska 

följande ärenden förekomma: 

1. Kårstämmans öppnande,  

2. val av ordförande för mötet,  

3. val av sekreterare för mötet,  

4. justering av röstlängden,  

5. val av två protokolljusterare,  

6. val av två rösträknare,  

7. fråga om kårstämman behörigen sammankallats,  

8. fastställande av föredragningslistan,  

9. föredragande av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, 

balansräkningen,  

10. och revisionsberättelsen för det närmast föregående räkenskapsåret,  

11. fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet 

åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående räkenskapsåret,  

12. beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  

13. behandling av motioner och propositioner till kårstämman,  

14. fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsåret,  

15. fastställande av medlemsavgift och budget för intäkter och utgifter för det 

närmast följande verksamhetsåret,  

16. behandling av ärenden till närmast följande distriktsstämma,  

17. val av kårordförande och vice kårordförande,  

18. val av övriga ledamöter i kårstyrelsen,  

19. val av revisorer och revisorssuppleant,  

20. val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med 

kårstämman samt av samma antal suppleanter för dem,  

21. val av scoutkårens ombud till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med 

kårstämman samt av samma antal suppleanter för dem (de år stämman hålls 

under verksamhetsåret), 

22. val av avdelningsledare 

23. val av valberedning,  

24. kårstämmans avslutande.  

Styrelsen yrkar att ändringen blir omedelbart justerad 
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Bilaga 3 – Förslag till 

verksamhetsplan 2014/2015 

 

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. 

 

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. 

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 2014/2015 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 2015/2016. 

• Verka för att kåren ansluter sig till Scouterna-Riksorganisationen. 

• Erbjuda stödpersoner till de ledarteam som är i behov av detta. Personen/erna 

ska kunna stödja i verksamheten, med administrativa eller övriga uppgifter. 

• Kommunicera dokumentation/arbetsbeskrivning över det vi förväntas göra/gör 

på kårens olika poster samt kårens förvaltning. 

• Verka för att alla kårens ledare uppdaterar kursen Trygga Möten var tredje år 

samt att nya ledare och andraårsutmanare går kursen. 

• Kåren ska arrangera minst en men helst två aktiviteter där ledare och 

utmanarscouter kan mötas per termin. 

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

• 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. 
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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 Första 

söndagen/månad 

Avd.möte Waingunga Tisdag  Möte med 

arbetsutskottet (AU) 

2 veckor före KS 

Avd.möte Skogsmännen Torsdag    

Avd.möte Snabbfötterna Måndag    

Avd.möte Rovfåglarna Tisdag    

Avd.möte Stingarna Onsdag    

Avd.möte Utmanarlag     

 
 

Termin  

Aktivitet Tid 

Gemensam planeringshelg med ledaraktivitet på fredagen Augusti och Januari 

Arbetshelg på Pettersberg Hösten och Våren 

Föräldramöten på avdelningarna Hösten och Våren 
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Verksamhetsår  

Aktivitet Tid 

Grenläger spårare Juni 

Jubileumsläger Juli – Augusti 

Kårstämma Augusti 

Öppet hus för boende på Rehnsgatan September 

Rekrytering Augusti/September 

Scouternas Natt Oktober 

Kårhelg 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 stödorganisation 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 utmanarscouter 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 
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Tidssatta punkter 

Område Aktivitet Måldatum 

Kårarr Jubileumsfest för aktiva och inaktiva ledare som 

har fyllt 18 år 

Verksamhetsåret 14/15 

Kårarr Jubileumsfest för utmanarscouter och aktiva 

ledare 

Verksamhetsåret 14/15 

Kårarr Kårhelg under hösten 2014 Verksamhetsåret 14/15 

Lokalerna Ta fram en plan för hur man bättre disponerar 

lokalen på Rehnsgatan 

Verksamhetsåret 14/15 

Lokalerna Färdigställa akustikplattor i taket på Rehnsgatan Verksamhetsåret 14/15 

Pettersberg Det ska finnas fyra fasta vindskydd  

Pettersberg Utreda hur vi minskar lerbildning på Pettersberg Verksamhetsåret 14/15 

Pettersberg Färdigställa lägerförrådet Verksamhetsåret 14/15 

Pettersberg Utreda vilka åtgärder som behöver utföras för att 

ladan ska gå att använda 

Verksamhetsåret 14/15 

Program Definiera olika grenars program Verksamhetsåret 14/15 

 


