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Kårstyrelsens sammanträde nr 412 
Mötesdatum: 2014-11-02 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan  

Närvarande: Serhat Aktay, Carl Hamberg, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Kjell ”Limpan” 

Lindberg, Rebecka Ingram, Robin Engström, Simon Ström (ankom punkt 9/c/iii), Konstantin von 

Josefsson, Harald Tydén samt Åsa Jonsson. 

 

1. KS öppnande 

Serhat Aktay öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Konstantin von Josefsson valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  

Det fastställdes att vi är beslutsmässiga. Det bestämdes att justera röstlängden vid behov.  Nio 

av tio styrelseledamöter deltog på mötet.  

4. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg 11a/ Konstantin samt 11b/Åsa. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS 411 gicks igenom, justerad version fanns ej tillgänglig innan mötet.  

6. Kompletterande val 

Inga kompletterande val gjordes. 

7. AU informerar och verksamhetsplan 

Verksamhetsplan: Punkten utgår. 

AU informerar:  

Scouternas Höstdag: En utvärdering av dagen gjordes. Prisutdelningen var kort och koncis men 

mycket sen. Scouterna var hemma väldigt sent. Förseningen berodde delvis på att 

orienteringen var sen där det inte fanns tillräckligt många Sportident (elektroniskt tidtagnings- 

och stämplingssystem) till de tävlande enheterna. Många fick vänta till dess att andra tävlande 

hade gått i mål så att Sportidenten kunde återanvändas. I år fanns det mycket färre tävlande 

klasser. Detta var väldigt lyckat. Arrangörerna hade endast årskullsklasser, de var inte även 

uppdelade på flickor och pojkar. För spårarnas del vore det bra om alla blev uppropade vid 

prisutdelningen, det betyder väldigt mycket för dem. I övrigt var det en mycket trevlig dag 

med bra väder, bra mat och mycket föräldrar. GVB vann kårlagtävlan i livlina! 
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Närvarolistor: Kom ihåg att lämna in närvarolistor till Peter för hösten. Det bästa är att 

rapportera allt löpande.  

Julavslutning: Hålls den 14 dec, klockan 14-17. Inbjudan skickas snart ut.  

Distriktsstämma: Alla våra valda delegater deltog på distriktsstämman; Carl Hamberg, Åsa 

Jonsson, Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg, Simon Ström, Elisabeth Bergstrand och Limpan. Under 

året som gått har styrelsen haft problem med närvaron och de har knappt varit 

beslutsmässiga. Valberedningen hade inte utfört sitt uppdrag till stämman då 

ursprungsförslaget varken hade en vice ordförande eller en ny valberedning. Pliiiggis ägnade 

stora delar av helgen till att hitta nya representanter. På stämman togs inga stora beslut men 

det beslutades bland annat att Demed ska kunna erhållas digitalt (proposition). Stockholms 

Scoutdistrikt ombildades så att vi numera är med i Riksorganisationen Scouterna. I och med 

ombildningen finns det numera nya kårer med i distriktet, bland annat gamla KFUM-kårer. Nya 

scoutkonsulenten deltog och verkar kunna komma med bra idéer. Nästa år blir det 

distriktsläger på Vässarö 2-9 augusti. Temat kommer att vara steampunk.  

8. Läger 2014 

a) Spårarscouter – verksamhet och ekonomi 

Ingen rapport har inkommit. Återremitteras till nästa möte. 

b) Kårläger – verksamhet och ekonomi – bilaga 1 

Det beslutades att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna. 

Verksamhetsberättelsen återremitteras till nästa möte. 

c) Utmanarscouter 

Ingen rapport har inkommit. Återremitteras till nästa möte. 

9. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Möten enligt planering. Det droppar in någon ny lite då och då. Har 

haft patrullindelning. Haft ett möte där patrullerna gick runt på kontroller och vann 

ingredienser som användes för att baka chokladbollar. Har upptäckt en nygammal 

eldningsplats bakom huset i vilket lokalen ligger, den ska vi använda mer. Hade filmmöte 

på höstlovet med några scouter. Deltog i Scouternas Höstdag med 16 scouter och sex 

föräldrar (alla föräldrar kastade livlina!). Avdelningen består mest av tjejer. Vissa föräldrar 

sitter i lokalen under mötet. Man kan undra varför. Sista mötet fick Peter dem att hjälpa 

till.  

Kommer hända fram till nästa KS: Möten enligt planering. Övernattning i lokalen. 

ii. Waingunga:  

Har deltagit på Scouternas Höstdag. Avdelningen har under hösten haft ett deltagarantal 

på ca 25 och man upplever att det är för få rekryterade. Är det möjligt att någon 

rekryterar i januari? 
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iii. Snabbfötterna:  

Avdelningen har deltagit på Scouternas Höstdag. Robin kunde inte vara med men Tommy 

Engström deltog i hans ställe. Det var få anmälda scouter och ännu färre som deltog. I 

övrigt har avdelningen en relativt god närvaro. En ny scout har börjat. Avdelningen 

behöver ledare och assistenter, det är endast Robin och Johanna Ljungwaldh på 

avdelningen. Simon hjälper till ibland. 

iv. Gnagarna:  

Avdelningen har verksamhet som vanligt, inget avvikande har gjorts. Det var få scouter 

som deltog på Scouternas Höstdag. Ledarna känner att de kan vara bättre på att 

informera scouterna. Avdelningen hade ett dramatiserat möte innan höstlovet, mycket 

uppskattat. Det finns fyra nya scouter på avdelningen, två som har betalat och är 

registrerade och två som inte har betalat än. 

v. Skogsmännen:  

Ingen rapport har inkommit.  

vi. Rovfåglarna:  

Hänt sen senaste KS: Rovfåglarna har haft möten i vanlig ordning. Avdelningen har 

tillsammans med Skogsmännens scouter åkt på övernattning till Sjövik i samband med 

Scouternas Höstdag. Där vi fick oerhört god mat från vår inhyrda köksmästare Fredrik 

Kållberg (NP)! Kommer bli svårt att toppa den maten för oss andra. 

Det har varit en del fokus på märkesboken och lite scouthistoria från Scouting for Boys. Vi 

hade även möte på höstlovet med fem deltagande scouter. Patrullerna har fått välja om 

de vill åka patrullövernattning eller inte i november. Duvhöken valde att vänta med sin 

patrullövernattning till i vår, medan Havsörnen bestämde sig för att även åka nu i höst 

och har därav även planerat inför denna. Inbjudan finns på hemsidan för den som är 

intresserad. 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha möten som vanligt. AL kommer vara 

borta tisdagen den 3 november på grund av resa till Köpenhamn, men det ska inte vara 

något problem. 

Havsörnen kommer som sagt åka på sin patrullövernattning är tanken. Avdelningen har 

även bjudit in vår Utvecklingskonsulent Hande för att hjälpa oss att bli fler och se över en 

rekrytering i Bredängs-, Slättgårds-, Sätra-, Kunskaps- och Internationella skolan för 

årskurs 6. 

Övrigt: Vi planerar för ett GAM istället för ett SKROV i år, dock utan AF och så har 

Matteus bytt namn till Wallinum Väpnarna, så det kanske blir GW istället. Har pratat lite 

med Moberg om att han kanske skulle kunna komma och vara kök på SKROV (vilket han 

verkade intresserad av ifall han kunde). Vi har lyckats få tillbaka två av våra scouter som 

har haft väldigt låg närvaro tidigare under hösten.  

Vem fixar priserna hos Rudholm denna termin? Är bra om det blir gjort senast den 18 

november så han får lite tid på sig för en gångs skull. Vore skönt om någon annan än jag 

kunde göra det denna gång, samt så att fler får reda på vilken trevlig gammal scout han är 

som supportar med det han kan ;) 
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vii. Gustaf Senior:  

Hänt sen senaste KS: Deltagit halvhjärtat med fyra av 11 scouter på Scouternas Höstdag. 

Ganska ok närvaro. Vissa möten har Konstantin planerat och vissa har scouterna planerat 

och genomfört själva. Deltagarantalet på mötena är högt men scouterna är sena. Laget 

har infört poängavdrag ifall man kommer sent. Laget har haft hemma-hos-möten och 

rensat lyan. Laget har inte enats om ett nytt namn än. 

Kommer hända fram till nästa KS: Kommer åka på invigningsövernattning Pettersberg 

nästa helg. 

b) Rekrytering: 

Limpan önskar att det rekryteras i januari under första skolveckan. Scoutverksamheten börjar 

veckan efter. Calle är sugen på att hjälpa till. Peter har en hel del information gällande 

rekrytering och Rebecka kan ha lite information. 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: Lokalfogden Folke vill byta ut dörrarna till toaletterna då dessa är trasiga. Peter 

ska kontakta värden. Vi får troligtvis stå för kostnaden. 

ii. Rehnsgatan: Tänk på att ta med alla skräppåsar från lokalen och att sätta i nya påsar 

sophinkarna. Lokalen ser i allmänhet skräpig ut. Alla avdelningar behöver hjälpas åt! 

Lokalfogden och Åsa ska träffas och tydliggöra sakers placering. Åsa är kontaktperson mot 

lokalfogden. 

iii. Material: Calle ska kanske arbeta vid rensning av Högalidsskolan. Skolor är generellt en 

bra källa till material vi kan behöva. Calle återkommer. 

d) Pettersberg:  

Robin och Alexander Olsson var ute i torsdags och gick igenom lokalerna och området. Torpet 

och storstugan ser bra ut. Utrymningsstegen till Torpet är färdig. Robin och Alex ska tömma 

torpet på material så att Rovfåglarna kan vara där på sin patrullövernattning.  

Förfrågan har inkommit gällande uthyrning den 12-14 juni 2015.  

KS beslutade att godkänna uthyrningen. 

Förfrågan har inkommit gällande uthyrning den 16-18 januari 2015. 

KS beslutade att godkänna uthyrningen. 

e) Ekonomi:  

Inget speciellt har hänt på denna front. Medlemsfakturorna har förfallit nu men det kommer 

att dröja innan kåren får in pengar. På balansrapporten finns det numera en ny post gällande 

inköp av surrningsstänger och vindskydd. Limpan har undersökt försäljningen av fastigheten 

på Rehnsgatan och kommit fram till att pengarna (eller delar av dem) gick till en stiftelse där 

stiftelseordförande verkar finnas på Döbelnsgatan. Det vore bra om vi kan försöka söka pengar 

från denna stiftelse. 

f) Jubileumsgrupp:  

Peter gick igenom listan på aktiviteter kåren önskade göra under året. Ungefär hälften av 

aktiviteterna är genomförda. Det saknas fortfarande en arrangör för aktiviteten för kårens 

aktiva ledare och utmanare. 
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10. Lagring av utbildningsmaterial 

Kåren har mycket av sin verksamhet dokumenterad på olika medlemmars individuella datorer. 

Det vore bra om man kan lagra material på ett gemensamt utrymme så att alla kan komma åt 

det. Finns det några bra idéer på hur detta kan lösas? Dropbox? Wiki? Äventyrarmaterialet 

finns på en privat Dropbox. Tänk gärna på detta och kom med förslag till AU. 

11. Övriga ärenden 

a) Konstantin – Varför börjar kårstyrelsemötena så sent? Varför inte tidigare, till exempel vid 

17:30?  

Vissa av styrelseledamöterna har långresväg och generellt önskar många att inte avbryta hela 

söndagen för ett kårstyrelsemöte. Vi kan dock vara bättre på att inte dra ut på mötena utan 

behandla varje punkt effektivt. Vi kan korta ner mötena avsevärt om varje avdelning skickar in 

sin avdelningsrapport i tid. Då dessa rapporter skickas till alla i kårstyrelsen kan hela 

kårstyrelsen kan ta del av dem innan mötet. Detta bygger dock på att alla skickar in rapporten 

i tid! Rapporterna omformuleras inte inför protokollet utan används såsom de skrevs. Vi har 

senarelagt punkten gällande rapporter vilket har upplevts som positivt. 

b) Scouternas Stämma: Scouternas stämma infaller om några veckor och våra ombud är Åsa, 

Rebecka och Simon. Rebecka och Åsa har träffats och gått igenom handlingarna till stämman. 

Det som är värt att notera är att det ska antas en ny strategi som ska gälla i tio år, till år 2025. 

Det finns ett antal propositioner till stämman. Styrelsen föreslår bland annat att alla kvinnliga 

medlemmar ska dubbelanslutas till både WAGGGS och WOSM. Manliga medlemmar har 

endast möjlighet att anslutas till WOSM. Policydokument ska göras om och förkortas. Det som 

är värt att nämna här är att alla aktiviteter i Scouternas regi ska vara alkoholfria. Om man 

representerar scouterna får man dricka alkohol om alla deltagare är över 18 år gamla. 29 

motioner har inkommit till stämman. Dessa berör bland annat reseutjämning, IT-satsning och 

stugregister. Av dessa verkar inte alla vara på rätt nivå eller bör inte detaljstyrs på nationell 

nivå.  

Om man har en åsikt gällande handlingar som kommer att tas upp på stämman ska man 

meddela våra ombud.  

c) Simon E-kurs – Ansökan om kårsubvention av deltagaravgiften – bilaga 2 samt 3 

Ledarteamet för E-kursen har lyssnat på kårstyrelsens tankar från förra året och strävat åt att 

sänka kursens kostnad för både kåren och deltagaren. Jag yrkar som det står i den bifogade 

filen: - Att scoutkåren subventionerar 50 % av deltagarkostnaden på 1400 kr, dvs. 700 kr. 

KS beslutade att bifalla Simons ansökan och subventionera 50 % av deltagarkostnaden på 

1400kr, dvs 700 kr per scout.  

12. Infobladet 

Scouternas Höstdag. Jubileumsfest. Intresserade i att arrangera. Scouternas Stämma. 

Distriktsstämma.  
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13. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Serhat Aktay Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Konstantin von Josefsson 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Kårläger 2014 Ekonomisk redovisning 
 

 

  

Lägerbudget Ånhammar 2014 Ekonomiskt utfall Ånhammar 2014
Antal Enhet Pris/enhet Totalt Antal Pris/enhet Totalt

Intäkter Intäkter

Deltagaravgifter msc 15 400 kr       6 000 kr Deltagaravgifter spa 11 400 kr       4 400 kr

Deltagaravgifter jsc 19 1 300 kr     24 700 kr Deltagaravgifter utm 19 1 300 kr     24 700 kr

Deltagaravgifter psc 22 1 900 kr     41 800 kr Deltagaravgifter ave 29 1 900 kr     55 100 kr

Deltagaravgifter ssc 0 625 kr       0 kr Deltagaravgifter utm

Ledaravgifter 146 60 kr         8 760 kr Ledaravgifter 14 160 kr

Lägerbidrag 373 35 kr         13 055 kr Lägerbidrag 410 35 kr         14 350 kr

Summa 94 315 kr Summa 112 710 kr

Kostnader Kostnader

T-shirts 0 0 kr Syskonrabatter

Deltagarsubventioner 5 500 kr       2 500 kr Deltagarsubventioner 2 980 kr    

Förläger 60 55 kr         3 300 kr Förläger 18 123 kr       2 221 kr

Bilersättning 500 18,5 9 250 kr Bilersättning 464 18,5 8 581 kr

Matrtrp 1 4 000 kr     4 000 kr Matrtrp 5 620 kr

Persontrp 12 000 kr Persontrp 14 130 kr

Förläggning, latrin 3 000 kr Förläggning, latrin 3 242 kr

Mat 734 55 kr         40 370 kr Mat 761 49 kr         37 281 kr

Sjukvård 2 000 kr Sjukvård 395 kr

Lägermärken 74 50 kr         3 700 kr Lägermärken 102 17 kr         1 696 kr

Förbrukningsmateriel 74 29 kr         2 146 kr Förbrukningsmateriel 102 20 kr         2 057 kr

Lägermateriel 442 15 kr         6 630 kr Lägermateriel 514 15 kr         7 710 kr

Programmateriel 5 000 kr Programmateriel 6 727 kr

Administration 56 7 kr           392 kr Administration 5 957 kr

Övrigt 27 kr Övrigt 1 556 kr

Summa 94 315 kr Summa 100 153 kr

Resultat 0 kr Resultat 12 557 kr
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Bilaga 2 – E-kursens kårsubvention av deltagarna 
 

Bakgrund: 

E-kursen har i regel haft som praxis de senaste åren att deltagande kårer subventionerar hälften av 

kostnaden för deltagaren. Detta kommer sig av att kårerna inser kursens värde och kvalité för både 

den enskilde scouten, dennes patrull, avdelning och i slutändan den egna scoutkåren. För scoutkårens 

del sker detta genom att det ökar chansen att få bra ledare senare i kåren och att intresset för 

scoutledarutbildningar ökar, samt att scouten blir inspirerad till ännu mer scouting och därigenom 

också stannar kvar i kåren.  

Vi har ett samarbete med Scouternas Folkhögskola vilket gör att de kan stå för alla ledares utgifter 

under kursen. Detta gör att vi kan sänka kostnaden från 1600 kr som den var förra året till 1400 kr i år. 

Det innebär att scouten betalar 700 kr och dennes scoutkår betalar 700 kr (faktura skickas efter 

kursen). Se den bifogade budgeten.  

En del scoutkårer anser det så självklart att man ska subventionera sina kårmedlemmars 

ledarskapsutbildningar att de inte behöver fatta något formellt beslut i frågan (då det troligen redan 

finns riktlinjer och föreskrifter inom scoutkåren kring detta). 

Ifall ni inte redan söker utbildningsbidrag för de kurser som ni i kåren går, så undersök med er 

kommun om inte ni också kan söka bidrag för utbildningar. 

Yrkande (förslag): 

-Att scoutkåren subventionerar 50 % av deltagarkostnaden på 1400 kr, dvs. 700 kr.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar går det bra att kontakta undertecknad. 

Med Scouthälsningar 

Simon Ström (GVB) 

Kurschef E-15 
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Bilaga 3 – Uppdelad budget E-15 

 

  


