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Protokoll för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs kårstämma 2009 

Söndag den 16 augusti 2009 klockan 15.00 i Gustav Vasas församlingssal på 
Västmannagatan 63.  
 
 
 
Närvarande under mötet:          Bilaga 1 
 
Sebastian Andersson 
Sandra Azhary 
Elisabeth Bergstrand 
Lars-Olov ”Larsa” Bergstrand 
Birgitta Brihäll 
Linda Ejdsell 
Robin Engström 
Emma Grahn 
Peter Gustafsson 
Carl Hamberg 
Niklas Hellberg 
Björn Hultenberger 
Jonas Håkansson 
Anna Johansson 

Fredrik Jonsson 
Robert Jonsson 
Åsa Jonsson 
Oskar Knaust 
Erik Levander 
Kjell ”Limpan” Lindberg 
Charlotte Linde 
Sonja Lindgren 
Natalie Riggott 
Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg 
Simon Ström 
Oliver Sundberg 
Daniel Vanderwert 

 
 
 

1. Kårstämman öppnas 
 
Kårordförande Peter Gustafsson öppnar mötet kl. 15.17. 
 

2. Val av ordförande för mötet  
 
Mötet beslutar att välja Erik Levander till mötets ordförande. 
 

3. Val av sekreterare för mötet  
 
Mötet beslutar att välja Åsa Jonsson till mötets sekreterare. 
 

4. Justering av röstlängden  
 
Mötet beslutar att justera röstlängden vid behov. 
 
Vid mötets början befinner sig 21 röstberättigade medlemmar i salen. 
 

5. Val av två justeringspersoner  
 
Mötet beslutar att välja Simon Ström samt Lars-Olov Bergstrand till justeringspersoner. 
 

6. Val av två rösträknare  
 
Mötet beslutar att välja Simon Ström samt Lars-Olov Bergstrand till rösträknare. 
 

 Datum  

Protokoll 2009-10-07 KST 
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7. Fråga om kårstämman är behörigen kallad      Bilaga 2 

 
Mötet anser att stämman är behörigen kallad. 
 

8. Fastställande av föredragningslistan       Bilaga 2 
 
Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 
- Punkt 15 stryks eftersom den också finns som punkt 19. 
- Två övriga punkter 22 a och 22 b läggs till. 
- Fika blir efter den punkt som är klar närmast efter kl 17. 
 

9. Föredragning av  
a) verksamhetsberättelsen        Bilaga 3 

 
Verksamhetsberättelsen föredras muntligt av kårordförande Peter Gustafsson.  
Pliiiggis ställde frågor om utfallet av de motioner som bifölls under 2008 års 
kårstämma. Den motion som handlade om dräktordningen är ej färdigbehandlad. 
 

b) resultaträkningen och balansräkningen      Bilaga 4, 5 
 
Resultaträkningen och balansräkningen föredras av kårordförande Peter Gustafsson. 
 

c) revisionsberättelsen        Bilaga 6 
 
Niklas Hellberg, Revisor, läser upp revisionsberättelsen. 
 

10. Balansräkning och ansvarsfrihet  
a) fastställande av balansräkningen  

 
Stämman beslutar att fastställa balansräkningen. 
 

b) beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det gångna 
verksamhetsåret.  
 
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 

11. Beslut i anledning av kårens eventuella vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen.          Bilaga 7 
 
Årets resultat uppgår till 35 527,94 kr. 
 
Stämman beslutar att 14 611 kr avsätts till Uppdrag Pettersberg och balansera resterande i ny 
räkning. 
 

12. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman  
 
Inga motioner eller propositioner har inkommit.  
 

13. Fastställande av verksamhetsplan för det närmaste verksamhetsåret  Bilaga 8 
 
Dokumenten Aktiviteter 2009/2010 föredrogs av kårordföranden. 
 
Stämman beslutar att fastställa Aktiviteter 2009/2010 som verksamhetsplan för det närmaste 
verksamhetsåret. 
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14. Fastställande av medlemsavgift & budget för det kommande verksamhetsåret  

             Bilaga 9 
 
Stämman beslutar att fastställa medlemsavgiften till 800 kr/år för scouter, 400 kr/år för ledare 
samt 100 kr första terminen för nya scouter inkluderande samma familjerabatter som tidigare. 
 
Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till budget. 
 

15. Behandling av ärenden till distriktsstämman   
Punkten struken. 
 
------ 
Mötet ajourneras för fika mellan 16.34 och 16.56. 
------ 
 

16. Val av kårordförande och vice kårordförande  
 
Stämman beslutar att välja Peter Gustafsson till ordförande. 
 
Stämman beslutar att välja Elin Robertsson och Konstantin von Josefsson till vice 
kårordförande. 
 

17. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen  
 
Stämman beslutar att välja följande som ledamöter i kårstyrelsen: 
 
Al Stingarna    Anna Johansson 
Al Waingunga    Kjell Lindberg 
Al Snabbfötterna    Robin Engström 
Al Gnagarna    Daniel Torén  
Al Skogsmännen    Simon Ström 
tf Al Absolut Gustaf   Daniel Vanderwert 
tf Al Nytt ssc-lag    Jonas Håkansson 
SSC-representant Absolut Gustaf 
SSC-representant Nytt ssc-lag 
 
Kassör     Elzbieta Wrzalik 
Sekreterare    Agnieszka Wrzalik 
Gårdsfogde    Lars-Olov Bergstrand 
  
Stämman beslutar att uppdra åt kårstyrelsen att, efter samtal med seniorscoutlagen, välja 
seniorscoutrepresentanter till styrelsen. 
 

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter  
 
Stämman beslutar att välja Martin Svendsen och Niklas Hellberg som revisorer samt Björn 
Hagqvist som revisorssuppleant. 
 

19. Behandling av på distriktsstämman förekommande ärenden  
 
Det finns idag inga handlingar till distriktsstämman varpå frågan inte kan behandlas. 
 
Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att behandla ärendet då möjlighet finns. 
 

20. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman samt suppleanter  
 
Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att välja delegater till distriktsstämman samt 
suppleanter. 
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21. Val av valberedning  

 
Stämman beslutar att välja Robin Engström, Robert Jonsson, Oskar Knaust och Lars-Olof 
Sandberg till valberedning, med Robin som sammankallande. 
 

22. Övrig information 
a) Peter ber om hjälp med att återställa möbleringen efter stämmans slut. 

 
b) Peter berättar att det är dags att rekrytera. Vi kan trycka upp lappar och lämna ut i 

skolorna, men det är bättre om vi besöker klasserna och berättar lite om scouting. I 
stan vore det fördelaktigt att gå ut i klasserna, medan det i Bredäng är oerhört viktigt 
att vi rekryterar aktivt i skolklasserna. 
 

c) Kårordföranden meddelar att det är planeringshelg 22-23 augusti på Pettersberg. Alla 
seniorscouter och ledare är välkomna. Under helgen kommer kårens terminsprogram 
samt kårens bokningar av Pettersberg att fastläggas. 
 

d) Pliiiggis berömmer kårordförande för sitt stora arbete och kårstämman applåderar 
honom. 
 

e) Erik rapporterar från TOIS stormöte att det kommer ett regelmöte i höst där det 
kommer att komma förslag på att ändra reglerna så att färre patruller räknas in i 
avdelningstävlan på Scouternas Dag. 
 

23. Kårstämman avslutas 
 
Stämman avslutas kl. 17.27 traditionsenligt med ett kårrop lett av mötesordföranden. 

  
 

 

______________________________  ______________________________ 
Åsa Jonsson/Sekreterare    Erik Levander/Ordförande 

 

______________________________  ______________________________ 
Simon Ström/Justerare    Lars-Olov Bergstrand/Justerare 
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Till kårstämman hör handlingar såsom motioner, propositioner, verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan och budgetförslag. Dessa kommer att finnas på www.gvb.nu/kst2009 
så fort de är klara. På stämman kommer smörgås och dryck att serveras. 
Vi ses på kårstämman! / AU  
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1. Kårstämman öppnas 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Justering av röstlängden 
5. Val av två justeringspersoner 
6. Val av två rösträknare 
7. Fråga om kårstämman är behörigen kallad 
8. Fastställande av föredragningslistan 
9. Föredragning av 

a) verksamhetsberättelsen 
b) resultaträkningen och balansräkningen 
c) revisionsberättelsen 

10. Balansräkning och ansvarsfrihet 
a) fastställande av balansräkningen 
b) beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det gångna 

verksamhetsåret. 
11. Beslut i anledning av kårens eventuella vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 
12. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman 
13. Fastställande av verksamhetsplan för det närmaste verksamhetsåret 
14. Fastställande av medlemsavgift & budget för det kommande verksamhetsåret 
15. Behandling av ärenden till distriktsstämman 
16. Val av kårordförande och vice kårordförande 
17. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
19. Behandling av på distriktsstämman förekommande ärenden 
20. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman samt suppleanter 
21. Val av valberedning 
22. Övrig information 
23. Kårstämman avslutas 

 

   

   



  

 

 

 

 

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng 

av Svenska Scoutförbundet 

Grundad 1924 ombildad 1969 

Organisationsnummer 802008-5133 

Plusgiro 15 19 84-2 

Antal medlemmar 31 maj 2008: 215 

Antal medlemmar 31 maj 2009: 218 

 

Lokaler 
Rehnsgatan 16, 113 57 Stockholm, 08-673 39 30 

Bredängsvägen 236, 127 32 Skärholmen, 08- 97 46 62 

Pettersberg, Pl 2580, 137 00, Västerhaninge, 08-530 23005 
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GVB 2008/2009 – en kort sammanfattning 

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng har under verksamhetsåret haft scoutverksamhet för barn och ungdom i 
Bredäng och Vasastan. 

Kåren har haft verksamhet inom de fyra verksamhetsgrenarna minior-, junior-, patrull- och seniorscout. 
Under året har det funnits två avdelningar i Bredäng (Stingarna och Snabbfötterna). I Vasastan har det 
också funnits tre avdelningar (Waingunga, Gnagarna och Skogsmännen). Seniorscoutlaget Absolut 
Gustaf har alternerat mellan stadsdelarna. 

Arbetet med att rekrytera fler medlemmar till vår kår har genomförts och resultatet får anses som 
tillfredställande. Medlemsantalet ligger på samma nivå som för ett år sedan vilket får anses som positivt 
med tanke på att avdelningen Rovfåglarna inför året lades ned. Att Rovfåglarna lades ned var ett medvetet 
beslut och kommer enligt plan att återuppstå inför verksamhetsåret 2010/2011. Det är dock avhängigt hur 
medlemstillväxten blir i Bredäng. 

Kårstyrelsen har sammanträtt en gång i månaden under hela verksamhetsåret, ett viktigt bidrag till att 
stärka den inre sammanhållningen och för att ge alla avdelningar chansen att vara med och fatta beslut i 
nödvändiga frågor. 

Under sommarmånaderna genomfördes våra viktiga scoutläger. Miniorscout var på Vässarö i början av 
sommaren och Absolut Gustaf cyklade på Gotland. I augusti hade junior- och patrullscouterna läger i 
Tiveden. 

I början av både höstterminen genomfördes ett planeringsmöte för hela kåren och i början av januari var 
det uppemot trettio ledare som hade en gemensam helg ute på Påta och la upp vårterminen. 

På Scouternas natt vann Älgen tävlingen Silverugglan. Under hösten deltog även kåren i Scouternas 
Höstdag där det förutom DM i orientering och livlina även bjöds på grillade hamburgare till våra scouter 
och deras föräldrar. Kåren vann kårlagtävlan i DM i livna. 

Under våren genomförde vi en Robinson-dag tillsammans med Mälarhöjdens Scoutkår. Ledare från kåren 
har lett regelbunden arvoderad scoutverksamhet för skolelever på skoltid, ett projekt som bedrivits i 
Hägerstens stadsdelsnämnds regi. Kåren fick mycket fina resultat på Scouternas dag med bland annat en 
förstaplacering för Gnagarna och en andraplacering för Skogsmännen.  

Julavslutning hölls i Matteus Wallinums scoutlokal samt i Vanadislunden. Våravslutning hölls i Bredäng. 

När det gäller våra anläggningar har aktiviteten varit hög. På Rehnsgatan har hyran tyvärr fördubblats, i 
Bredäng har vi haft hyresgäster och på Pettersberg har det nya lägerförrådet kommit närmare ett 
färdigställande. 

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng kan bedriva scouting tack vare det ideella arbete som ledare, assistenter 
och funktionärer utför. Kårstyrelsen vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla dessa. 

Scoutkåren vill rikta ett stort tack till myndigheter, institutioner, församlingar, företagare och företag, 
enskilda och föräldrar som underlättat arbetet med ekonomiskt stöd och personliga insatser. 

Peter Gustafsson, Kårordförande 
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Befattningar valda av kårstämman 2008 

Kårstyrelsen 

Kårordförande .............................................. Peter Gustafsson 
Vice kårordförande ...................................... Konstantin Josefsson 
Kårsekreterare .............................................. Agnieszka Wrzalik 
Kassör .......................................................... Elzbieta Wrzalik 
Avdelningsledare för Waingunga ................. Kjell Lindberg 
Avdelningsledare för Stingarna .................... Anna Johansson 
Avdelningsledare för Gnagarna .................... Daniel Torén 
Avdelningsledare för Snabbfötterna  ............ Fredrik Jonsson 
Avdelningsledare för Skogsmännen ............. Elisabeth Bergstrand 
Avdelningsledare för Absolut Gustaf ........... Daniel Vanderwert-Gebert (tf) 
Seniorscoutrepresentant ............................... Balder Jonsson (vald av KS) 
Gårdsfogde Pettersberg ................................ Lars-Olov Bergstrand 
 

Revisorer 

Revisor ........................................................ Ellinor Nordenström  
Revisor ........................................................ Niklas Hellberg 
Revisorsppleant ............................................ Mats Engwall 
 

Valberedning 

Sammankallande .......................................... Robin Engström 
Ledamot ....................................................... Elisabeth Bergstrand 
Ledamot ....................................................... Björn Hagqvist 
Ledamot ....................................................... Balder Jonsson 
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Uppsatta mål för 2008/2009 

Att bli fler 

Kårens medlemsantal ligger på samma nivå den 31 maj 2009 som den 31 maj 2008. Detta är glädjande 
siffror, sett i skenet av att vi inte har haft någon patrullscoutavdelning i Bredäng. Detta är en del av en 
plan där Stingarna och Snabbfötterna ska växa sig stora innan Rovfåglarna återuppstår hösten 2011. 
Planen rullar på och under året har Snabbfötterna varit stabilare än under tidigare år och Stingarna har 
haft ett gott medlemsantal. Avdelningarna i stan har varit fortsatt stora, vilket är mycket glädjande. 

Stöd till avdelningarna 

Kårledningens arbetsutskott (AU) har arrangerat två planeringstillfällen och två avslutningar. På 
Scouternas höstdag arrangerades grillning av hamburgare till alla kårmedlemmar. Efter en motion på 
stämman 2008 har ett faddersystem utvecklats och en Al har provat på att ha en fadder. 

Pettersberg och Rehnsgatan 

Lägerförrådet är ännu inte helt färdigställt men används ändå aktivt för kårens lägermaterial. När det 
gäller brunnsborrningen har en geolog anlitats och kontakter har tagits med brunnsborrningsfirmor. På 
Rehnsgatan har ingen sommaruthyrning lyckats gå att få till stånd. 

Dokumentera arbetssätt och riktlinjer 

Väldigt lite av detta har blivit gjort vilket inte är tillfredställande. Ett arbete har initierats för att kåren 
gemensamt ska sätta framtida mål, benämnt ”Kartan”, men detta arbete är ännu i sin linda. 

Åka på kårläger till Ånhammar i augusti 2009 

Under året planerades för lägret och det genomfördes också i början av augusti. 

Låta SSF sköta medlemsfaktureringen 

Med start vårterminen 2009 övertog SSF hanteringen av medlemsavgifter vilket på det stora hela har 
slagit ut väl. 

Specifika aktiviteter 

Av de specifika aktiviteter som fanns med i aktivitetslistan för 2008/2009 är det valborgsarrangemang i 
Bredäng som inte har genomförts. 



 

 6 av 14  

Grenarnas verksamhet 

Miniorscout 

Scoutkåren har under året haft två miniorscoutavdelningar: i Bredäng Stingarna, i Vasastan Waingunga. 
Båda avdelningarna har haft höga ambitioner och bra program. Avdelningarna har haft regelbundna 
möten, deltagit i alla viktiga kår- och disktriktsarrangemang samt varit på sommarläger. 

För kåren är miniorscoutavdelningarna mycket viktiga. De genomför den huvudsakliga rekryteringen och 
inskolningen i scoutverksamheten som gör att kåren kan bedriva verksamhet högre upp i åldrarna och kan 
leva vidare. 

Waingunga 

Mötesdagar har varit tisdagar i lokalen på Rehnsgatan. Vi var under året följande ledare och assistenter: 
Limpan, Kickan, Stina och Karin varannan vecka. Några föräldrar har dessutom blivit sjanghajade när så 
har behövts. Rekryteringen gick dåligt, ingen vet egentligen varför, den genomfördes effektivt och bra 
med lapputdelning av iii, så vi började höstterminen med alldeles för få scouter. Under det kommande 
verksamhetsåret så tillkom det nya i stort sett varje månad. Som vanligt var det så att de scouter som inte 
följde med på övernattningarna/utfärder/läger är de som har eller håller på att sluta. Vi deltog i Scouternas 
Höstdag med hamburger-utspisning genom kårens eminenta fältkök.  

 

På grund av ledarbrist så genomfördes ingen höstövernattning men vi hade istället en vinterövernattning i 
början av mars tillsammans med Trosas miniorscouter. Under våren har vi under ett antal möten jobbat 
med bestickspåsar för att göra en naturlig koppling till att åka på sommarlägren. Vi hade en gemensam 
övernattning i maj tillsammans med Trosa och Stingarna på Pettersberg. På söndagsmorgonen åkte vi 
direkt till Myrstigen där vi placerade oss på åttonde plats, Limpan som tävlade Al-banan kom på en 
fjärdeplacering. Vi har bedrivit klassisk miniorscouting med mycket knopar, sjukvård, chiffer, 
naturkännedom m.m. 

Kjell Lindberg, Al Waingunga 

Stingarna 

Stingarna har bedrivit miniorscoutmöten på onsdagar i Bredängslokalen. Ledarteamet har bestått av 
Anna, Peter, Rickard, Ulrika och delvis Tommy. Avdelningen har haft mellan tjugo och tjugofem 
miniorscouter, med tonvikt på tjejer i tredje klass. Närvaron har mötena har varit mycket god. 
Programmet har under hösten bestått av lite knopar, sjukvård, livlina och woodcraft och mycket lek, 
hantverk och sång. Under höstterminen hölls ett föräldramöte. På Scouternas höstdag deltog avdelningen 
med cirka femton scouter och fem föräldrar. Även på julavslutningen var närvaron god, runt tio scouter. I 
november hade Stingarna en övernattning på Pettersberg med femton scouter. Under hösten arbetade 
scouterna med frimärkena Bagaren, Samlaren och Hemhjälparen. Absolut Gustaf höll ett möte som 
handlade om olika länder i världen.  

Under våren hölls en övernattning med Waingunga och Trosa, även den på Pettersberg. Fjorton Stingare 
deltog. På söndag morgon på övernattningen åkte vi med föräldrars hjälp direkt till Myrstigen. 
Avdelningen deltog också på våravslutningen. 

Anna Johansson, Al Stingarna 

Juniorscout 

De två avdelningarna Gnagarna och Snabbfötterna har bedrivit verksamhet i respektive lokal under hela 
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året. Avdelningarna har under året haft en bra verksamhet för den viktiga juniorscoutåldern 10 och 11 år  

Gnagarna 

Daniel Torén tog över rollen som Al efter Elin Robertsson. En välskött avdelning, ett starkt ledarteam och 
Elin som vAl laddade för ett bra år. Under höstterminen genomfördes två övernattningar. En egen med 
orientering och schlagertema, på Lemshaga och en tillsammans med Snabbfötterna på Pettersberg. Ett 
föräldramöte genomfördes. Avdelningen deltog på Scouternas höstdag och hade tävlande i både DM i 
orientering och livlina. I orienteringstävlingen tog Hedda och Anna Maria en andraplats. På livlinan tog 
Gnagartjejerna en dubbelseger i och med Anna Maria på en första- och Hanna på en andraplats. De 
scouter som deltog på DM avverkade på så sätt det sista momentet i frimärket Orienteraren 1. 

Under vårterminen fortlöpte verksamheten på ett traditionellt sätt men med fokus på patrullen och 
Björnklon. Under terminen genomfördes två övernattningar. Återigen en med bara Gnagarna och en 
tillsammans med Snabbfötterna. Den första övernattningen hölls i Örnsbergs stuga Ådalen och den andra, 
träningsövernattningen, hölls på Pettersberg. Scouterna har under terminen getts möjlighet, och många 
har tagit den, att klara av frimärke kring chiffer. Märket är framtaget av Erik Levander. Den traditionella 
andraårshajken genomfördes i år på Bogesund i stället för Hellasgården som senaste åren. Väldigt lyckad 
med bra väder och glada scouter. Lika omtyckt bland ledare som scouter. Gnagarna deltog med fyra 
patruller och en tävlande Al på Björnklon. Utdelningen blev bra. Sorken tog en andraplats och Gnagarna 
tog hem den första avdelningssegern sedan 1996 

Daniel Torén, Al Gnagarna 

Snabbfötterna 

Vi inledde höstterminen den andra september med att möta blivande scouter vid Bredängs- och 
Slättgårdsskolan. Därefter följde många möten med lek, lek och roliga kunskaper. Vi har lärt scouterna 
grunderna i orientering, de har blivit bra på att kasta livlina och att samarbeta. Helgen den 24-26 oktober 
planerade vi att ha en övernattning, men på grund av för få anmälda blev den tyvärr inte av. Terminen 
fortsatte med chiffer, scouthistoria och de lärde sig att hantera stormkök. Vi gjorde ett nytt försök med en 
övernattning på Pettersberg helgen den 21-23 november tillsammans med Gnagarna. Det var ett ganska 
lugnt tempo under helgen med bland annat naturpromenad och kniv samt yxbevis. Det blev en 
övernattning med väldigt bra stämning. Sjukvård och julorg följde och sen var höstterminen slut. 

 

Vårterminen började med naturkännedom och vi hade tidigt en övernattning i Trollsjöstugan. Det var 5 
scouter som följde med och lärde känna filurerna från Liftarens guide till galaxen. Under vårterminen var 
vi och nosade på näsan alla delar av scoutprogrammet med allt från sjukvård, chiffer och livlina till 
problemlösning och samarbete.Den 24-26 april hade vi återigen en övernattning tillsammans med 
Gnagarna. Då var målet att träna inför Scouternas dag. På söndagen vare det enligt tradition en 
avdelningsorg som Snabbis vann trots numeriskt underläge med 22 mot 3. Scouternas dag var det lite 
sämre närvaro på, endast en scout dök upp på utsatt tid. Efter detta var också vårterminen slut och 
avslutades med sedvanlig kåravslutning vid Varpaängarna i Bredäng. Om sommarlägret, det får ni läsa i 
en annan berättelse. 

Fredrik Jonsson, Al Snabbfötterna 
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Patrullscout 

Under verksamhetsåret har patrullscoutverksamhet bedrivits på avdelningen Skogsmännen med stark 
tonvikt på patrullen och friluftsliv. 

 

Skogsmännen 

Med ungefär trettio aktiva scouter har året varit fyllt med fart och fläkt. Höstterminen inleddes med en 
rådspatrullövernattning där alla tredjeåringar var välkomna. Därefter kom scouternas natt där vi vann 
ganska stort – en bra början på det nya scoutåret! Hösten ägnades till vanlig avdelningsverksamhet i 
veckorna. Något extra ordinärt var att vi åkte på julövernattning tillsammans med Hoberna från 
Vällingby. Alla andra- och tredjeåringar bjöds in att delta i E-kursen som gick av stapeln under jullovet. 

Under våren har vi haft övernattningar, patrullövernattningar, deltagit i scouternas dag med god framgång 
och varit på hajk. Året har varit givande och det är alltid extra roligt att bedriva verksamhet för många 
scouter! 

    Elisabeth Bergstrand, Al Skogsmännen 

 

Seniorscout 

Scoutkåren har haft en seniorscoutavdelning under verksamhetsåret, Absolut Gustaf. Avdelningen har 
bestått av så väl första- andra och tredjeåringar. Flera av seniorscouterna är också verksamma som 
assistenter på olika avdelningar. 

Absolut Gustaf 

Under året som gått har vi tagit upp de nya seniorerna och tagit avsked av några gamla. 

Vi har även hunnit med att tävla Hajkbenet, där vi kom på en 3:e plats, jobbat på S:t Eriksloppet, haft 
invigningsövernattning på Pettersberg, arrangerat Winerövernattning för oss och roverscoutlaget, jobbat, 
planerat och genomfört ett juniorscoutmöte, haft en sitta-ihop övernattning, arrangerat och tävlat i 
seniorscouttävlingen Lådan och en massa annat kul! 

Stora delar av mötestiden på onsdagar har spenderats på att sammansvetsa laget samt att finslipa 
seglarkunskaperna inför sommarens seglarhajk i Stockholms södra skärgård.  

Vi har hunnit med att prova på nya saker tillsammans så som att jobba på Lidingöloppet, klättrat på 
klättervägg i Västberga, tryckt egna lagtröjor och skapat en fin lagflagga. På avslutningen delades 
basmärken ut till våra seniorscouter, det är ett projekt vi har strävat och jobbat med under året som gått. 

Daniel Vanderwert-Gebert, tf Al Absolut Gustaf 
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Sommarläger 

Vässarö 2008 

Årets miniorscoutläger gick av stapeln på Vässarö den 13 juni till den 17 juni 2008. Temat var pirater. 
Trettiosex miniorscouter, några assistenter, ett antal ledare samt några föräldrar deltog. Limpan och Peter 
åkte upp på förläger med materialet helgen innan scouterna anlände. Lägret började med regn när 
scouterna klev av bussen. Tältresning i regn är jobbigt. Föräldrar och ledare reste tält samtidigt som 
scouterna var på rundvandring, sedan en sen middag. Vi skulle också ha haft sångstund men den ställde vi 
in och tog i stället en tidig kväll med fritid i tälten. Som vanligt vaknar miniorscouterna tidigt dag två så 
vi passade på att ha ett Fladan-pass innan resten av distriktets miniorscouter rykte in. Tredje dagen ägnade 
vi åt dagshajk som gick ned mot södra Vässarö. Det blev traditionell hajkbomb på stranden med 
tillhörande bad i den kalla Östersjön. Under lunchen kom det också några rejäla regnskurar. 

Näst sista dagen var det olympiad runt fotbollsplanen och sedan Trapperspåret som var en given hit. På 
kvällen var det stort lägerbål. Hoppackningen av materialen blev rätt stressig, lunchen skulle ju klaras av 
och vi hade en tidig hemfärd från ön. Vi åkte hem från Vässarö med trötta och nöjda miniorscouter.. 

    Kjell Lindberg, Lägerchef 

Tiveden 2008 

Under sommaren 2008 genomförde kåren ett läger för junior- och patrullscout där avdelningarna 
Rovfåglarna, Skogsmännen, Gnagarna och Snabbfötterna var närvarande. Lägret kallades för ”Tiveden 
08” och hölls på Ösjönäs ängar vid Tivedens nationalpark den 28 juli till 8 augusti. Lägret hade totalt som 
mest 58 deltagare; 18 juniorscouter, 20 patrullscouter, 19 ledare och 2 personer i köket. Lägret var 
uppdelat i två grenläger, ett för patrullscout och ett för juniorscout. Juniorscouts läger varade mellan den 
28 juli och 3 augusti men för patrullscouts del så höll man på i fem dagar till. Lägret startade alltså 
gemensamt på tåg ner till Laxå för byte till buss in i urskogen till lägerplatsen. Denna färd gick utan några 
problem. Under den första veckan så syntes det inte mycket moln och en ganska tung soldrucken känsla 
gled över lägerområdet. Det var mycket bad som gällde under denna vecka. Under denna gemensamma 
tid så ordnades två lägerbål och en olympiad gemensamt. När vi var som flest där så var även Skövdes 
Scoutkår där, en SMU-kår som vi inte hade så mycket med att göra mer än att de gick igenom vårt 
område två gånger. De sista fem dagarna när juniorscout hade lämnat lägret så ändrades vädret ganska 
drastiskt och det blev det värsta regnvädret sedan 1984. Den tidigare dåsighet som då hade uppkom av sol 
utbyttes snart till en av regn. De patruller som inte hade grävt vallgravar runt sina tält fick ta fram spadar 
och börja gräva. 

Lägret avslutades för juniorscout innan regn med en försenad buss och en snäll tågkonduktör som lät dem 
åka hem med ett tåg som vi inte hade beställt biljetter för. Ösjönäs lägerängar är verkligen bra ängar, nu 
fick vi testa dem till dess spets med sol och regn. Och de klarade båda extremerna utan större problem. 
Det man kan klaga på är att var man än sätter sin spade så kommer man inte mer än en meter ner på grund 
av berggrunden. Men i övrigt så kan man få skugga till patrullbyarna och vatten rinner undan eller samlas 
i våtmarker mellan lägerängarna. Den här gången så fanns det inte vatten ut till de ängar vi var på, ägaren 
är tveksam om de kommer att ordna så att det kommer ut vatten dit. Men jämfört med andra ställen så är 
det fortfarande lyxigt med vatten 200 meter bort. Transporter sköttes med två bilar med släp fram och 
tillbaka från Pettersberg. Eftersom att det regnade i slutet av lägret så fick vi hänga upp tälten för torkning 
i Bredängslokalen. Under lägret så handlades den mesta maten på ett stort varuhus. Elin stod för den 
större delen av matsedeln. Annars så har vi Bengt Fogelberg och Cilgia Könz att tacka för inhandling och 
utdelning av mat, ett jobb de skötte mycket bra. Maten höll en hög klass under lägret, både i vått och torrt. 

Robin Engström, Lägerchef 

Absolut Gustaf Cykelhajk 

Den 13 till 22 juni 2008 genomförde seniorscoutlaget Absolut Gustaf sin sedan länge planerade 
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cykelhajk. Totalt deltog 14 medlemmar. Cykelhajken startade i Visby med att vi började cykla norrut 
längst Gotlands västra kust till Fårö, vilket tog runt fyra dagar. När vi väl kom till Fårö bestämdes det att 
vi skulle vila upp på Sudersands camping längst upp på Fårö. Vi tillbringade två dagar där. 

Efter det var det dags att lämna Fårö och vi började cykla söderut längst med Gotlands östra kust. Vi 
övernattade i Slite och tog av mot Visby för att övernatta i Dalhem. När vi kom fram till Visby firade vi 
midsommarafton med en festmiddag. Sista dagen utforskades Visby och vi tog båten hem kl 06.00 dagen 
efter. 

Alla deltagarna var enligt egen uppgift nöjda med resan och ångrade inte en sekund att de deltog. 
Förutom att vi fick se hel del natur runt omkring, stärkte denna resa lagets samarbetsförmåga. 

Konstantin Josefsson, Lägerchef 
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Utbildning 

Följande personer har genomfört nedanstående kurser: 

 

Datum Kurs  Person 

Juni 2008 ALU Simon Ström 

  Kaj Jonsson 

  Fredrik Jonsson 

  Filippa Kjaerboe 

HT08/VT09 Spela på sångstund Elisabeth Bergstrand 

  Birgitta Brihäll 

December 2008 E-kurs I Filip Landenius 

  Oscar Jansson 

  Irma Fogelberg 

  Anthon Bremer 

 E-kurs II Carl Hamberg 

  Hannah Rosenquist 

  Oliver Sundberg 

  Emma Grahn 

  Sonja Lindgren 

  Sebastian Andersson 

  Erik Nilsson 

 E-kurs III Oskar Knaust 

 

Elisabeth Bergstrand, Kårutbildningsledare 
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Lokaler och inventarier 

Pettersberg 

Under sommaren byggdes hyllor i det vänstra lägerförrådet och stora delar av materielen flyttades in från 
de tidigare platserna på EWS Teknik och ladan. Takstolar och dörrbeslag inhandlades. Seniorscout- och 
ledartorpet har fått nytt tak och en delvis ny skorsten. Allt tegel, läkt och papp togs ned. Det undre taket 
togs bort ner till att takstolarna låg fria på skogssidan. Nytt undertak sattes upp på skogssidan, ny papp 
och läkt spikades på hela taket och teglet lades åter till största delen. I samband med att nytt undertak 
spikades, byttes en takstol intill skorstenen ut och vissa andra delar av regelverket i undertaket 
reparerades. Det konstaterades att skorstenen behövde lite kärleksfull renovering och stora delar av 
skorstenen byttes ut. Vindskivor och vattbrädor byttes och nya hängrännor monterades. Detta arbete med 
taket har finansierats genom St: Görans-kommittén. 

 

Köket i storstugan har fått nya bänkar, bänkskivor och skåp i delen till höger om spisen. Det har 
monterats en filmduk (på rulle) på väggen mot köket. Det har inhandlats och placerats ut en (för oss) ny 
rotationskompost för att minska musproblemen och förbättra komposthanteringen. I samband med en 
större uthyrning i våras inhandlades en vattenbehållare om tusen liter som kan kopplas in vid speciella 
tillfällen. Alla madrasser har bytts i storstugan. Nya madrassöverdrag har sytts och dragits på desamma. 
Projektering av en ny brunn med geologisk kartering har utförts och en brunnsborrare är vidtalad för att 
under sensommaren utföra jobbet. 

Lars-Olov Bergstrand, Gårdsfogde Pettersberg 

Kjell Lindberg, Vice gårdsfogde Pettersberg 

Bredängsvägen 

Under året har normalt underhåll utförts av lokalen på Bredängsvägen. I början av 2009 hyrde 
Skärholmens stadsdelsförvaltning lokalen på dagtid vilket dock förbjöds av Svenska Bostäder och fick 
avbrytas efter ett kvartal. Dock har de godkänt en uthyrning till en bangladeshisk förening som använt 
lokalen på helgerna. Under våren installerade Svenska Bostäder en ventilationsanläggning i lokalen, 
vilket förändrat lokalen en aning. Ytan där trumman tidigare stod är nu borta, Ormvråken lya har fått 
minskad takhöjd och en vägg med en dörr har satts upp till vänster vid ingången till salen. Lokalfogde har 
varit Folke Bergstrand som på ett strålande sätt har tagit hand om lokalen. 

 

Rehnsgatan 

Kontrollen i lokalen är oregelbunden. En stående koll är hur toaletter sköts och att entrédörren stänger och 
blir låst, den har varit öppen vid några tillfällen. När trafik-/stadsdamm lägger sig på låset blir låskolven 
trög med resultat att dörren står öppen. Detta bör ALLA kolla. Åtgärd: Använd till exempel toapapper 
och torka rent på/runt låskolvens ytor, gärna fuktad med lite olja. Angående toaletter så behöver de hjälp 
ibland. Det är ny ägare för fastigheten Rehnsgatan. Det är oklart om Alf fortfarande är kontaktman mot 
fastighetsägaren. 

Under våren har fastighetsägaren målat om taket från entrén ned till ledarrummet. Fastighetsägaren har 
under juni reparerat ett läckande dagvattenrör i Stugans undertak. Undertecknad har rivit och återställt 
undertaket. En vägglampa är delvis sönderslagen (av VVS-montören) men bör kunna återställas. En 
grundlig städning av hela lokalen kan vara lämplig att lägga in i årets planering. 

 

Matts Jonsson, Lokalfogde Rehnsgatan 
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Ekonomi 

Årets verksamhet gav ett överskott på drygt 36 000 kr, att jämföra med den budgeterade förlusten på 
16 000 kr. Förklaringar är till exempel stor uthyrning av Pettersberg, bidrag som ej var med i budgeten 
och uthyrning av Bredängslokalen, men framför allt en allmänt snålande och gnetande från kårens ledare. 
Elzbieta Wrzalik har varit kårkassör under året och har skött det uppdraget på ett mycket bra sätt. 
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Kårstyrelsens undertecknande 

 

__________________________  ___________________________ 

Ordförande / Peter Gustafsson  Sekreterare / Agnieszka Wrzalik 

 

__________________________  ________________________ 

Kassör / Elzbieta Wrzalik   Ledamot 

 

__________________________  ____________________________ 

Ledamot    Ledamot 

 

__________________________  ____________________________ 

Ledamot    Ledamot 

 

__________________________  ____________________________ 

Ledamot    Ledamot 

 

__________________________  ____________________________ 

Ledamot    Ledamot 

 

__________________________  ____________________________ 

Ledamot    Ledamot 

 

__________________________  ____________________________ 

Ledamot    Ledamot 

 



Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 09-08-14

Preliminär
Räkenskapsår: 08-06-01 - 09-05-31 Senaste vernr: 264
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 08-06-01 - 09-05-31

Perioden Periodbudget

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning

3010 MEDLEMSAVGIFT LEDARE 26 820,00 20 000,00
3012 MEDLEMSAVGIFT SCOUTER 80 617,00 106 000,00
3611 BASAR /Bredäng 1 709,50 5 000,00
3620 KLÄDKONTO-jackor,halsdukar 2 075,00 0,00
3720 Statliga bidrag 19 060,00 0,00
S:a Nettoomsättning 130 281,50 131 000,00

Övriga rörelseintäkter
3911 STUGAVGIFTER-uthyrning Petters 69 530,00 45 000,00
3912 HYRESINTEKTER Rehnsgatan 0,00 35 000,00
3913 HYRESINTEKTER Bredäng 37 067,00 0,00
3980 GRUNDBIDRAG 0,00 3 000,00
3981 MEDLEMSAKTIVITETSBIDRAG 18 371,00 22 000,00
3983 UTBILDNINGSBIDRAG 9 150,00 3 000,00
3984 HYRESBIDRAG 113 000,00 110 000,00
3985 Övernatning GVB-bidrag 20 280,00 3 000,00
3986 LÄGERBIDRAG 0,00 10 000,00
3990 Övr ersättn och intäkter 7 442,00 4 000,00
3995 SENSUS 22 179,00 0,00
S:a Övriga rörelseintäkter 297 019,00 235 000,00

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 427 300,50 366 000,00

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm

4010 AVGIFTER SSD, SSF -47 872,00 -50 000,00
4020 ENHETERNA FÖRBRUKNING -3 631,32 -12 000,00
4022 ENHETERNA MATERIAL -8 783,30 0,00
4025 TerminsAvslutningar -2 075,50 -4 000,00
4026 Mat KS+KST+DST+AL+Div intern -708,64 -3 000,00
4030 TÄVLINGSAVGIFTER -9 400,00 -3 000,00
4040 LÄGER 6 747,00 0,00
4041 Övernattnings bidrag 0,00 -3 000,00
4050 KURSER UTBILDNING -13 353,50 -20 000,00
4060 Kårhelg -2 994,00 0,00
4070 Rekrutering -3 524,00 -2 000,00
4080 LEDARVÅRD, kårkurs -3 257,00 -7 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm -88 852,26 -104 000,00

Bruttovinst 338 448,24 262 000,00

Övriga externa kostnader
5011 HYRA REHNSGATAN -56 000,00 -56 000,00
5012 HYRA BREDÄNG -93 948,00 -92 000,00
5020 EL PETTERSBERG -37 502,00 -30 000,00
5021 EL REHNSGATAN -5 538,00 -4 000,00
5022 EL BREDÄNG -3 428,00 -3 000,00
5051 Lokal tillbehär- uthyrning -24 421,00 0,00
5071 UNDERHÅLL REHNSGATAN -1 508,00 -2 000,00
5072 UNDERHÅLL BREDÄNG -5 427,75 -1 000,00
5075 UNDERHÅLL PETTERSBERG -25 542,24 -30 000,00
5420 Förbrukningsinventarier Petters -3 675,50 -5 000,00
5700 Frakter och transporter -65,00 0,00
6210 TELEFON & TELEGRAM 0,00 -6 500,00
6211 TELEFON REHNSGATAN -2 454,80 0,00
6212 TELEFON PETTERSBERG -2 021,90 0,00
6213 TELEFON BREDÄNG -2 168,30 0,00
6215 PETTERSBERGSVÄGEN -3 787,50 -8 000,00
6218 SOPOR, LATRIN PETTERS -2 307,00 -4 000,00
6220 EXPEDITIONSKOSTNADER -2 943,02 -2 000,00
6250 Porto -865,00 0,00
6310 FÖRSÄKRINGAR KÅREN -10 710,00 -8 500,00
6312 FÖRSÄKRINGAR PETTERSBERG -14 731,00 -14 000,00
6320 Bilersättning Pettersberg -12 630,05 -4 000,00



Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng Sida: 2

Resultatrapport Utskrivet: 09-08-14

Preliminär
Räkenskapsår: 08-06-01 - 09-05-31 Senaste vernr: 264
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 08-06-01 - 09-05-31

Perioden Periodbudget

6380 Övr kostnader PETTERS 0,00 -5 000,00
6390 Övr kostnader -9 960,90 -3 000,00
S:a Övriga externa kostnader -321 634,96 -278 000,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -410 487,22 -382 000,00

Rörelseresultat före avskrivningar 16 813,28 -16 000,00

Rörelseresultat efter avskrivningar 16 813,28 -16 000,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 16 813,28 -16 000,00

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8300 Ränteintäkter 19 714,66 16 000,00
8390 ÖVRIGA FINASIELLA INTÄKTER 500,00 0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 20 214,66 16 000,00

Räntekostnader och liknande resultatposter
8490 ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER -500,00 0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -500,00 0,00

S:a Resultat från finansiella investeringar 19 714,66 16 000,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 36 527,94 0,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 36 527,94 0,00

Resultat före skatt 36 527,94 0,00

Beräknat resultat 36 527,94 0,00



Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng Sida: 1

Balansrapport Utskrivet: 09-08-11

Preliminär
Räkenskapsår: 08-06-01 - 09-05-31 Senaste vernr: 264
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 08-06-01 - 09-05-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
1110 PETTERSBERG 1,00 0,00 1,00
S:a Materiella anläggningstillgångar 1,00 0,00 1,00

S:a Anläggningstillgångar 1,00 0,00 1,00

Omsättningstillgångar
Fordringar

1790 OVRIGA INTERIMSFORDRINGAR 15 284,00 -37,00 15 247,00
S:a Fordringar 15 284,00 -37,00 15 247,00

Kassa och bank
1920 PLUSGIRO 15 19 84-2 199 875,00 -135 912,56 63 962,44
1921 PLUSGIRO 80 55 58-4 MEDLE 20 008,82 8 877,00 28 885,82
1922 PLUSGIRO 82 67 4-8 STUGAVG 10 770,00 -10 770,00 0,00
1932 OK SPARKASSA 400 191,24 -16 991,26 383 199,98
1933 SEB 5215-3 100 40 56 451,85 1 704,12 58 155,97
1934 SEB 5215-3 100 40 /PO 50 000,00 0,00 50 000,00
1960 MELLANSKOG 110,00 0,00 110,00
S:a Kassa och bank 737 406,91 -153 092,70 584 314,21

S:a Omsättningstillgångar 752 690,91 -153 129,70 599 561,21

S:A TILLGÅNGAR 752 691,91 -153 129,70 599 562,21

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2086 RESERVFOND -50 000,00 0,00 -50 000,00
2087 JUBILEUMSFOND -26 479,00 0,00 -26 479,00
2088 KLÄDFOND -5 588,00 8 483,00 2 895,00
2091 BALANSERAD VINST/FÖRLUST -18 939,90 -57 736,78 -76 676,68
2099 REDOVISAT RESULTAT -68 736,78 68 736,78 0,00
S:a Eget kapital -169 743,68 19 483,00 -150 260,68

Kortfristiga skulder
2420 Uppdrag Pettersberg -285 882,55 61 249,50 -224 633,05
2440 Leverantörsskulder -85 592,90 68 505,11 -17 087,79
2810 LÄGERFOND -73 027,20 3 567,00 -69 460,20
2811 Wiglaf Senior -0,40 0,40 0,00
2814 Absolut Gustaf -19 670,00 3 590,28 -16 079,72
2820 KONSTKLUBBEN - PETTERS FOND -4 810,85 1 921,00 -2 889,85
2821 KONSTKLUBBEN - PETTERS FOND-PO -50 000,00 0,00 -50 000,00
2834 S:T Göranskommitén -40 000,00 26 421,55 -13 578,45
2841 Avd bidrag Mowgli -4 500,00 0,00 -4 500,00
2842 Avd bidrag Waingunga -2 795,50 1 493,00 -1 302,50
2843 Avd bidrag Stingarna -4 400,00 1 479,00 -2 921,00
2846 Avd bidrag Snabbfötterna -4 486,00 1 547,80 -2 938,20
2848 Avd bidrag Rovfåglarna -3 677,50 0,00 -3 677,50
2849 Avd bidrag Seniorscaut -3 695,33 0,00 -3 695,33
2999 OBS!!! -400,00 400,00 0,00
S:a Kortfristiga skulder -582 938,23 170 174,64 -412 763,59

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -752 681,91 189 657,64 -563 024,27

BERÄKNAT RESULTAT*** 10,00 36 527,94 36 537,94
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Förslag till resultatdisposition 2008/2009 
 
Styrelsens förslag till kårstämman 2008: 
 
Årets resultat uppgår till 36 527,94 kr 
 
Av dessa medel föreslås: 

 
Avsättning till Uppdrag Pettersberg med 14 611 kr 
(=andel av erhållen ränta) 

 

Resterande balanseras i ny räkning, 21 916,76 kr!
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Under verksamhetsåret 2009/2010 kommer vi att fokusera på: 

• Att bli fler, på både kort och lång sikt, främst genom att avdelningarna med stöd av 
kåren genomför lokal rekrytering. Genom detta får vi en bättre ekonomi och en bättre 
verksamhet på lång sikt. Rovfåglarna kommer fortsätta att vara vilande och om 
förutsättningar finns starta hösten 2010. 

• Att fortsätta se till att avdelningarna får de möjligheter de behöver för att bedriva bra 
program och på så sätt behålla sina scouter, till exempel genom stöd och rekreation 
till ledare. 

• Färdigställa det nya lägerförrådet på Pettersberg och även fortsätta underhålla 
Pettersberg. Aktiva steg ska tas för att kunna borra efter en bättre vattenkälla än 
dagens. Viktigt fokus är också att hålla vår lokal på Rehnsgatan fräsch eftersom det 
är en viktig inkomstkälla i form av uthyrning under somrarna. 

• Skapa en dokumentation över det vi förväntas göra. Idag bedrivs det oerthört bra 
scouting ute på avdelningarna men vi är dåliga på att dokumentera vad det 
egentligen innebär och vad som förväntas av nya ledarteam. Likadant är det med 
kårens administrativa och ekonomiska förvaltning, där behövs också skriftlig 
dokumentation 

• Överlag se till att alla kårens avdelningar och alla kårens stödfunktioner får det stöd 
och den uppskattning de hela tiden gör sig förtjänta av. 
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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  KS Första söndagen 

Avd.möte Waingunga Tisdag  AU 2 veckor före KS 

Avd.möte Absolut 

Avd.möte NySSC 

    

Avd.möte Skogsmännen Torsdag    

Avd.möte Snabbfötterna     

Avd.möte Stingarna Onsdag    

     

 

 

Termin 
Aktivitet Tid 

Gemensam planeringshelg Augusti och Januari 

Rekrytering Augusti/September 

Arbetshelg på Pettersberg  

  

 

Verksamhetsår 
Aktivitet Tid 

Grenläger Juni och Augusti 

Kårstämma Augusti 

Julavslutning December 

E-kurs December/Januari 

Våravslutning Juni 

Scouternas natt September 

Scouternas höstdag Oktober 

Föräldramöten på avdelningarna Hösten och Våren 

Scouternas dag April 

  

  

 



KST Text Konto Text Budget0910
Avdelningar 4020 ENHETERNA FÖRBRUKNING -10 500
Avdelningar 4022 ENHETERNA MATERIAL 0
Avdelningar Total -10 500
Bredängsv 3913 HYRESINTEKTER Bredäng 24 000
Bredängsv HYRESBIDRAG Bredängsvägen 33 000
Bredängsv 5012 HYRA BREDÄNG -94 000
Bredängsv 5022 EL BREDÄNG -4 000
Bredängsv 5072 UNDERHÅLL BREDÄNG -2 000
Bredängsv 6213 TELEFON BREDÄNG -2 000
Bredängsv Total -45 000
Evenemang 4025 TerminsAvslutningar -2 000
Evenemang 4030 TÄVLINGSAVGIFTER -10 000
Evenemang 4060 Kårhelg -2 000
Evenemang Total -14 000
Ledare 3010 MEDLEMSAVGIFT LEDARE 6 068
Ledare 4026 Mat KS+KST+DST+AL+Div intern -3 000
Ledare 4080 LEDARVÅRD, kårkurs 
Ledare Total 3 068
Pettersberg 3911 STUGAVGIFTER-uthyrning Petters 45 000
Pettersberg 3985 Övernatning GVB-bidrag 10 000
Pettersberg 5020 EL PETTERSBERG -30 000
Pettersberg 5075 UNDERHÅLL PETTERSBERG -25 000
Pettersberg 5420 Förbrukningsinventarier Petters 
Pettersberg 6212 TELEFON PETTERSBERG -2 000
Pettersberg 6215 PETTERSBERGSVÄGEN -4 000
Pettersberg 6218 SOPOR, LATRIN PETTERS -2 500
Pettersberg 6312 FÖRSÄKRINGAR PETTERSBERG -15 000
Pettersberg 6320 Bilersättning Pettersberg -6 000
Pettersberg 6380 Övr kostnader PETTERS 0
Pettersberg Total -29 500
Rehnsgatan 3912 HYRESINTEKTER Rehnsgatan 0
Rehnsgatan 3984 HYRESBIDRAG Rehnsgatan 77 000
Rehnsgatan 5011 HYRA REHNSGATAN -88 333
Rehnsgatan 5021 EL REHNSGATAN -6 000
Rehnsgatan 5071 UNDERHÅLL REHNSGATAN -2 000
Rehnsgatan 6211 TELEFON REHNSGATAN -2 500
Rehnsgatan Total -21 833
Rekrytering 4070 Rekrutering 
Rekrytering Total 0
Scouter 3012 MEDLEMSAVGIFT SCOUTER 58 370
Scouter 3980 GRUNDBIDRAG 0
Scouter 3981 MEDLEMSAKTIVITETSBIDRAG 18 000
Scouter 3995 SENSUS 15 000
Scouter 4010 AVGIFTER SSD, SSF 0
Scouter Statsbidrag 35 000
Scouter Total 126 370
Utbildning 3983 UTBILDNINGSBIDRAG 5 000
Utbildning 4050 KURSER UTBILDNING -10 000
Utbildning Total -5 000



Övr int 3611 BASAR /Bredäng 2 500
Övr int 3620 KLÄDKONTO-jackor,halsdukar 0
Övr int Övernattningsbidrag 0
Övr int 3986 LÄGERBIDRAG 0
Övr int 3990 Övr ersättn och intäkter 0
Övr int 8300 Ränteintäkter 16 000
Övr int 8390 Övriga finansiella intäkter 0
Övr int Total 18 500
Övr kost 4040 LÄGER 0
Övr kost 4041 Övernattnings bidrag 0
Övr kost 5051 Lokal tillbehär- uthyrning 0
Övr kost 5700 Frakter och transporter 0
Övr kost 6210 TELEFON & TELEGRAM 0
Övr kost 6220 EXPEDITIONSKOSTNADER -3 000
Övr kost 6250 Porto -500
Övr kost 6310 FÖRSÄKRINGAR KÅREN -11 000
Övr kost 6390 Övr Kostnader  
Övr kost 8490 Övriga finansiella kostnader 0
Övr kost Total -14 500
Grand Total 7 605


