PROTOKOLL KS
Datum: 2021-05-29

Justerat: 2021-06-03

Kårstyrelsens sammanträde nr 489
Mötesdatum: 2020-04-19

Mötestid: 18:30

Plats: Teamsmöte

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Sofia Lindberg, Alban
Kjellgren Axlund, Simon Ström, Rebecka Insulander, Leonard ”Lolle” Macchi samt Fredrik Jonsson.
1.

KS öppnande
Patrik Anelli öppnade mötet.

2.

Val av justeringsperson
Leonard Macchi valdes till justeringsperson.

3.

Justering av röstlängd
Det fastställdes att vi är beslutsmässiga. Det bestämdes att justera röstlängden vid behov.

4.

Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg och ändringar: punkt 11/Wilmas
ansökan (senare punkter omnumreras), 11/Vanadis flyttas till punkt 6 samt 19/a Övrigt-Sofia.

5.

Genomgång av föregående protokoll
KS488 – lägges till handlingarna.

6.

Lokalen Rehnsgatan/ Vanadis
Moberg, Peter och Li har tömt allt som finns i lokalen hitom salen (från ytterdörren sett). I
princip allt har flyttats till Vanadis eller slängts. Vi har kommunicerat med hyresvärden om att
vi inte kommer in i Hjortens lya eller köket för att tömma de utrymmena på grund av
ombyggnaden. Vi ska höras igen om fyra veckor då de räknar med att vi får tillträde. Målet är
att allt är tömt till midsommar.
Lokalgruppen (via Fredrik) presenterar ett flertal förslag på lokalen Vanadis. Det är viktigt att
vara medveten om att vissa önskemål på lokalen kommer att gå att genomföra medan andra
kommer att stryka på foten. ALLA kommer vara tvungna att kompromissa! Det blir inget
Rehnsgatan 2.0 utan det blir Vanadis 1.0. Gruppen arbetar med att komma fram med ett
realistiskt förslag.
En tävling föreslås för alla kårens medlemmar så att alla har möjlighet att komma med
förslag, ”Rita hur du vill ha din lokal!” Det finns en Minecraft-länk om man vill använda det
verktyget för att visualisera lokalen. Sista dagen att komma in med förslag är 16 maj.
Skogsmännen kan ta hushållssoporna efter sina möten men det är jättebra om alla tar sitt
eget skräp också!

Fredrik avviker mötet.
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7.

Kompletterande val och förändringar
KS beslutade att välja Malte Moberg till lokalfogde Vanadis.

8.

Statusuppdatering Covid
Det går sakta mot det bättre. Ett steg i rätt riktning är att ungdomsidrotten har tillåtits ha en
match i veckan. Tidigare har de varit tillåtna att träna men inte att spela match. Scouterna
har inte förändrat sina rekommendationer. Scouterna arbetar även mot myndigheterna för
att få klarhet i vad som gäller för sommarläger. Hittills har myndigheterna hänvisat till den
ansträngda sjukhussituationen men de kommunala kollona har meddelat att de kommer att
ha verksamhet i sommar. Det finns ett förslag från regeringen om att höja maxgränsen från 8
deltagare till 500 deltagare för allmänna sammankomster utomhus.
Gällande Pettersberg och övernattningar så är AU är inte jätteförtjusta i att avdelningar åker
på övernattningar. Om alla föräldrar godkänner en övernattning accepterar AU
övernattningen. För spårare är det väldigt viktigt att ha en övernattning innan man åker på
läger. Det är upp till varje avdelning om att besluta om att åka på övernattning eller ej
förutsatt att föräldrarna har godkänt det. Moberg och Konstantin har bestämt att de
avdelningar som åker ut till Pettersberg får nyttja avloppet.
KS beslutade att tillåta övernattningar förutsatt att föräldrar är brett tillfrågade (och ställer
sig positiva till övernattningen).

9.

Kåravslutning
Det finns flera alternativ för hur årets kåravslutning kan hållas. Diskussion fördes.
Många anser att det är av stor vikt att kunna träffas gränsöverskridande då det är många,
speciellt spårare men även upptäckare, som inte har fått genomföra en kåravslutning. Ett
alternativ är att göra en stadsdelsbegränsad avslutning, det vill säga Bredäng för sig och
Vasastan för sig.
Alban skriver ihop en inbjudan till kåravslutning.
KS beslutade att kårens intention är att genomföra en kåravslutning söndagen den 6 juni.
Initialt planeras separata avslutningar i Bredäng och i Vasastan. Om Coronaläget tillåter
flyttas avslutningen till Vanadis.

10.

Registerutdrag
Patrik har börjat titta på hur kåren ska gå till väga för att följa Scouternas rekommendationer
gällande registerutdrag ur belastningsregistret. Det tar ca fyra dagar att få hem
registerutdraget. En lathund ska skrivas för hur man söker utdraget. Målet är att få in alla
utdrag innan verksamheten börjar till hösten. Ett policydokument med riktlinjer för vår
hantering behöver skrivas. Nedanstående länk leder till Scouternas guide gällande
registerutdrag.
https://support.scouterna.se/support/solutions/articles/75000057039-registerutdrag
KS beslutade att Patrik Anelli och Agnieszka Wrzalik är granskare av registerutdrag.

11.

Ansökan bidrag
Wilma Lurén ansöker om 50 % av kostanden för Blå Hajk, det vill säga 2625kr.
KS beslutade att bifalla Wilma Luréns ansökan för Blå Hajk på 50% av deltagaravgiften..
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12.

Verksamhetsplan 21/22 – bilaga 1
Diskussion fördes kring förslaget till verksamhetsplanen. Det noterades att det finns mindre
ordförändringar som behöver göras.
KS beslutade att arbeta för detta förslag av Verksamhetsplan 21/22 samt att det ska vara
färdigt till nästa KS.

13.

Förvaltning gvb.nu
I dialog med både Björn Hagqvist och Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg så kommer de privata
sidorna att försvinna från gvb.nu.

14.

Proposition Krisplan – bilaga 2
KS beslutade att lägga dokumentet ”Krisplan för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng” som en
proposition till KST.

15.

AU informerar
Scouternas Dag: Aktiviteten är inställd på våren och kommer istället att genomföras den 25e
september. Scouternas höstdag utgår i och med det. Vi är ansvariga för en kontroll.
Vi har fått kallelse för uppstartsmöte för Scouternas Natt som infaller den 11 maj. Pliiiggis
kommer att delta på mötet. Vi ansvarar för en kontroll och Alban önskar att få
söndagskontrollen. Scouternas natt planeras den 9-10 oktober i Rudan i Haninge.
Majblommor: Det är sista dagen för köp idag.
Trygga möten: Det ytterligare ett antal som har genomfört kursen Trygga möten. Det saknas
dock fortfarande ett antal genomförda kurser.
Verksamhetsberättelser: Det är mindre än en månad till verksamhetsårets slut.
Kårsekreteraren uppskattar om alla verksamhetsberättelser är henne tillhanda tillkommande
KS (13 juni) men absolut senast den 27 juni. Sista dagen för motioner till KS är den 25 juli.
Kallelsen till KS ska vara kårens medlemmar tillhanda 1 augusti.

KS pausas till 20:55.
KS återupptas
16.

Läger 2020
a) Spårar samt upptäckarscouterna – ekonomi – bilaga 3
Resultatet hamnade på +257kr. Detta positiva resultat erhölls trots två vändor med hyrd buss
och bilsläp. Kostnaden för busshyra gick på nästan 20 000kr.
Det var ett ganska högt deltagarantal på lägren. Det lades inte mycket pengar på
programmaterial. Det är sällan subventioner önskas även om de erbjuds.
Ekonomin läggs till handlingarna.
b) Äventyrarscouter – ekonomi – bilaga 4
Lägret genomfördes på Brittmäss och Scouterna har fortfarande inte skickat fakturan för
lägerhyra till oss. Detta innebär att den riktiga kostnaden för lägerhyra inte är känd. I
resultatet presenteras den budgeterade kostnaden för lägerhyra (istället för den faktiska
kostnaden).
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Materialtransporten var dubbelt så dyr som budgeterat men bilersättningen var 4 000kr lägre
än budgeterat. Simon minns att lastbilen användes även under förlägret istället för
biltransport. Just nu ligger utfallet på -11 000 kr. Troligtvis kommer kostnaden för
lägerängarna att inte vara så stor som den budgeterades.
Ekonomin lägges till handlingarna
17.

Läger 2021
a) Spårarscouter – budget – bilaga 5
Peter och Simon räknar försiktigt på deltagarantalet medan Alban är optimistisk!
KS beslutade att fastställa budgeten för spårarlägret enligt bilagan.
b) Upptäckarscouter
Upptäckarna åker till Limmernäs utanför Linköping.
c) Äventyrarscouter – budget – bilaga 6
Äventyrarnas läger blir dyrare än vanligt detta år. Detta då lägret genomförs på västkusten
istället för i närområdet. Två förslag på budget har lämnats in till KS där det ena, med den
mindre höjningen av lägeravgiften, förespråkas.
Förra året kostade lägret 2 700kr. Då höjdes kostnaden med 200-300 kr jämfört med tidigare
år. I år kommer den att höjas ytterligare men man önskar att inte höja avgiften för mycket.
Matkostnaden ingår i ängshyran. Kanoter kommer att hyras, oklart vad de kommer att kosta
men det estimeras 100 kr per kanot.
KS beslutade att fastställa budgeten med en lägeravgift på 3 300kr, att bifalla ett
transportbidrag på 15 000 kr samt att höja materialtransportkostnaden till 8 000kr vilket
resulterar i ett resultat på – 12 963kr.
Budgeten uppdateras med ovanstående ändringar.
d) Utmanarscouter
Intet nytt.

18.

Rapporter och meddelanden
a) Avdelningsrapporter
i.

Stingarna:
Hänt sen senaste KS: Möten enligt program
Kommer hända fram till nästa KS: Heldag den 8 maj med Krypen

ii.

Krypen
Har haft verksamhet som vanligt med ett möte med flygplanstema som scouterna
gillade.
Det droppar fortfarande in nya scouter då och då. På våra senaste möten har vi varit 10
scouter (vilket är full närvaro).
Vi försöker hjälpa scouter som har det svårt med ekonomin att införskaffa sig en
scoutskjorta.
Vi kommer att ha en dagsaktivitet tillsammans med Stingarna på lördag i Bredäng.

Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 489

Sid 4/22

iii.

Waingunga:
Hänt sen senaste KS: Vi har haft ordinarie möten med stigande närvaro, ca 20-22 scouter
per möte av ca 24-25 st. Några nya har droppat in. Vi hade föräldramöte både fysiskt
och digitalt samtidigt med ovanligt hög närvaro. Det gick strålande. Tydligt budskap från
föräldramötet var att scouterna såg fram emot sommarlägret samt att
majövernattningen borde genomföras trots rådande coronaläge.
Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatt möten och förhoppningsvis övernattning.
Utdelning av lägerbrev 2 nu på tisdag. Ingen Scouternas dag enligt info från TOIS.
Övrigt: Avdelningen ser hoppfullt på planlösningen i Vanadis, men landar i total
samstämmighet i slutsatsen att stora salen behöver planeras större enligt inlämnat
förslag.

iv.

Snabbfötterna:
Avdelningen har verksamhet som vanligt. På lördag ska en dagsaktivitet genomföras då
övernattningen ställdes in. Dagsaktiviteten kommer att vara i närområdet i Bredäng och
i lokalen.

v.

Gnagarna:
Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten med fokus på bl.a surrning, chiffer, knopar och
woodcraft. Två stycken scouter har kommit för att testa på den senaste veckan. Kul! Vi
har gett ut Lägerbrev 1 och många scouter verkar taggade på att komma på läger, nu
hoppas vi bara att de anmäler sig.
Kommer hända fram till nästa KS: Terminen börjar lida mot sitt slut, så vi har orientering
i Lill-Jansskogen med iii, tävlingsmöte och vårt sista möte för terminen för vi tänkte kolla
märken. Förhoppningsvis blir det även någon slags kåravslutning. Vi planerar att
genomföra en andraårshajk, då det brukar vara mycket uppskattat bland scouterna, vi
ska diskutera hur vi löser utresa. Eventuellt ska vi även delta på en alternativ Scouternas
Dag tillsammans med AF.
Övrigt: I år är vi en övervägande majoritet förstaåringar. Av 34 inskrivna scouter är
endast 9 st andraåringar, resten är förstaåringar. Därför räknar vi med att vara en stor
avdelning även nästa år, och att vi tyvärr inte skickar upp jättemånga scouter till SKM. Vi
har även en andraåring som kanske borde få stanna ett år extra hos oss.

vi.

Skogsmännen:
Avdelningsmöten genomförs som vanligt utomhus och detta fungerar bra. Alla tre
patrullerna har genomfört sina patrullövernattningar. Ledarna besökte alla patrullerna
och övernattningarna gick bra! Avdelningen har även haft hajkteknik och
temaövernattning. Framöver kommer Kristihimmelfärdshajk samt ett Älgenmöte som
patrullen själva planerat att genomföras.

vii.

Rovfåglarna:
Har haft verksamhet som vanligt med ett möte med flygplanstema som scouterna
gillade.
Vi har fyra scouter på avdelningen och tränar inför hajk och sommarläger då våra
scouter är ovana på detta. Till exempel har vi haft en minihajk på ett avdelningsmöte.
Vi kommer att ha en gemensam hajk med Skogsmännen på Kristihimmelfärdshelgen
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viii.

Kvart i Gustaf:
Intet nytt.

ix.

Betongen:
Intet nytt sedan senaste KS. Ska försöka planera någon liten aktivitet.

b) KUL:
Sedan förra rapporten har två av kårens ledare gått Trygga möten. Samtliga ledare som nu
saknar en aktuell Trygga möten-utbildning har fått mail och Al har kontaktats.
Scouternas folkhögskola har gjort om sin hemsida. Den har ett modernare utseende och
kurskatalogen har gjorts om. Gå gärna in och botanisera för att göra dig hemmastadd med
den nya layouten!
Det finns fortfarande möjlighet att gå Leda scouting innan sommaren, både digital
karantänspecial (i grupp men via videosamtal) och webbkursen som genomförs digitalt på
egen hand.
Det finns också en möjlighet för alla som gått TG att fylla på med kunskap och inspiration
under en digital kurshelg i maj. Läs mer längre ned.
Det är 5 ledare och styrelsemedlemmar som nu behöver gå Trygga möten och de har fått
information om det via mail.
Hjälp varandra genom att gå kursen samtidigt och peppa varandra. Påminn era ledarkollegor
och genomför gärna kursen tillsammans. Kursen finns på scouterna.luvit.se och tar ca en
timme att genomföra.
Kommande kursomgångar:
Leda scouting
En första kurs för alla scoutledare, eller en uppdatering för dig som inte gått kurs på länge.
Kåren står för hela avgiften.
Leda scouting i korthet - Karantänspecial maj
Denna kurs innehåller samma teoridelar som den längre Leda scouting, men mindre
diskussioner och övningar. Kursen genomförs helt digitalt.
18 maj kl.18-21.30 / 19 maj kl 18-21.30 /Sista anmälningsdag: 5 maj /
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-korthet-karantanspecialmaj-2021/
Leda scouting distans - webbkurs
Denna kurs går alltid att komma åt via scouternas utbildningsplattform kluvit när som helst.
Kursen består av tre kursdelar som du gör på webben. Mellan varje kursdel får du några
hemuppgifter att göra i sin scoutverksamhet där du är aktiv. Kursen beräknas ta ca 6 timmar,
fördelat under c 3-4 veckor beroende på vad som passar dig.
https://scouterna.luvit.se/tryggamoten/activities/listactivities_ext.aspx?inapp=1
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Treklöver Gilwell
TG - steget vidare digitalt
För dig som redan gått TG och vill fylla på med ny kunskap och inspiration.
21-22 maj 2021 / Sista ansökningsdag 16 maj /
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/47/tg-steget-vidare-digitalt
Information om kurser både i Stockholm och i andra delar av landet finns i Scouternas
folkhögskolas kurskatalog: http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#
Sprid den här informationen till era ledarteam så att de får chansen till utbildning och
utveckling inom sitt scoutledarskap.
Hör av er till kul@gvb.nu om ni har frågor eller om ni eller någon av avdelningens ledare vill
gå eller har gått en kurs. Mvh, Åsa
c) Lokaler och materiel:
i.

Bredäng: Intet nytt.

ii.

Rehnsgatan/Vanadis: Skogsmännen kan ta hand om hushållssoporna dock EJ
källsorteringen. Alban och Malte ska ses på tisdag för att gå igenom plan och kanske kan
skriva verksamhetsberättelse.

iii.

Material: Robin varit i containrarna och sorterat.

d) Pettersberg:
I fredags träffade Peter och Konstantin en entreprenör gällande avloppet på Petters. De gick
igenom kommunens beslut och entreprenörens rekommendation är att installera ett
reningsverk i marken. Detta är samma lösning som Limpan föreslog tidigare. Om vi
accepterar offerten åtar sig entreprenören att utföra en helhetslösning inklusive
pappersarbete mot kommunen. Kommunen har en ärendehanteringstid på tio veckor.
Därefter, när de beslutat, kan grävarbetet påbörjas. På grund av kommunens långa
hanteringstid kan det vara vårt att genomföra arbetet på denna sida om årsskiftet.
Vi ska även göra ytterligare ett försök på dispens hos kommunen. Vi har inte använt
Pettersberg det senaste året på grund av coronaläget och avloppet.
Vi släpper ut stora mängder salt i naturen på grund av vår lösning för det järnrika vattnet. Det
får vi inte göra. Peter ska kontakta firman som installerade saltlösningen.
För uthyrningar – se punkt 8/Statusuppdatering Covid.
e) Ekonomi:
Vi har inte fått hyresbidraget än. Detta är något oroande men å andra sidan har vi inte heller
fått avslag.
Sista maj är sista dagen för det ekonomiska året. Kom ihåg att skicka in alla kvitton till
kassören! Peter mailar ut vad alla avdelningar har kvar i bidrag.
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19.

Övriga ärenden
a) Sofia – andraårshajken: Avdelningen har sju eller åtta deltagare och vill inte åka kommunalt
till Paradisets naturreservat. De planerar att hyra en större skåpbil med 9 platser för
transport samt säkerhet på plats. Avdelningen önskar få denna bilhyra subventionerad från
kåren.
KS beslutade att subventionera bilhyran för andraårshajken.

20.

Infobladet
Tävling ”Hur vill du ha din lokal” sista dag att lämna in förslag 16 maj. /
Verksamhetsberättelser så snart verksamhetsåret är slut (31 maj), absolut SENAST 27 juni /
Sista dagen för motioner 25 juli. KS kallelsen är ute 1 aug. / Ekonomiska året tar slut 31 maj –
skicka in kvitton till Peter! / Kåravslutning

21.

KS avslutas

____________________________
Patrik Anelli
Ordförande

____________________________
Agnieszka Wrzalik
Sekreterare

____________________________
Leonard Macchi
Justeringsperson
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Bilaga 1 – Verksamhetsplan 2021/22
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 i Vanadislunden och Bredängsvägen samt vår scoutgård Pettersberg.
Vi arbetar 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.
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng ska arbeta för förverkligandet av kårens vision, antagen på KST2020

Fokuspunkter
Under verksamhetsåret 2021/2022 kommer vi att fokusera på att:













Satsa på ledartillväxt och på att behålla de ledare vi har i kåren.
Verka för att vi följer Scouternas uppsatta riktlinjer för Trygga Möten och registerutdrag.
Kommunicera dokumentation/arbetsbeskrivning över det vi förväntas göra/gör på kårens
olika poster samt kårens förvaltning.
Arbeta för att de olika avdelningarna ska arbeta mer synkroniserat och stödja varandra i
respektive arbete.
Påbörja dokumentation för respektive åldersgrupp för att tydliggöra samt förenkla arbetet
med när vissa saker bör genomföras samt hur programstegring sker inom kåren.
Skapa och uppdatera strategiska dokument för kåren såsom kårens stadgar och kårens
strategidokument.
Genomföra allmänna ledarmöten samt avdelningsledarmöten.
Verka för att alla aktiva ledare har genomgått en kurs från Scouternas folkhögskola de
senaste 5 åren.
Inviga vår nya lokal i Vanadislunden.
Genomföra lägerplanering under planeringshelgen inför höstterminen samt vårterminen.
Öka vår synlighet i samhället på våra verksamhetsplatser.
Verka för att starta upp minst en spårarscoutavdelning.

Utöver dessa fokuspunkter verkar vi för att följa upp och arbeta med kårens dokument Kartan
där tidsatta mål och drömmar finns.
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Hur vi ska nå och mäta våra uppsatta mål och fokuspunkter under 2021/2022:










För att skapa tillväxt och bibehålla ledare och utmanare i kåren genomför vi aktiviteter som
skapar bryggor mellan team och grenar samt uppmuntrar till utbildning och ser till att det
finns tid för samkväm och allmänna möten.
För att följa Scouternas riktlinjer gällande kursen Trygga möten och registerutdrag
o Uppmuntra och tillhandahålla möjligheter, till exempel på allmänna ledarmöten, så
att alla kårens ledare samt andraårsutmanare kan genomföra kursen Trygga Möten.
o Införa ett system för hantering av registerutdrag för alla aktiva över 15 år under
hösten 2021
Genom införande av Avdelningsledarträffar och allmänna ledarmöten skapa ett forum för
diskussioner mellan avdelningar, grenverksamhet och kårstyrelsen.
För att öka vår synlighet i samhället kommer vi att
o Delta på sommaraktiviteten 127-festivalen i Bredäng för scouter och icke scouter.
o Arrangera Valborg i Bredäng.
o Delta i Gustaf Vasa kyrkans aktiviteter i samband med jul och påsk.
Genom att ha en inledande lägerplanering under höstterminens planeringshelg, skapar vi ett
tidigt forum hur kårens sommarläger 2022 kommer att formas.
För att på ett övergripande sett se vad som varje enhet bör fokusera på samt för att
inspireras av de drömmar och visioner vi har, finns dokumenten Kartan och Scoutkåren
Gustaf Vasa-Bredängs vision.
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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
Aktivitet
Avd.möte Snabbfötterna
Avd.möte Gnagarna
Avd.möte Stingarna
Avd.möte Waingunga
Avd.möte Mowgli
Avd.möte Rovfåglarna
Avd.möte Krypen
Avd.möte Kvart i Gustaf
Avd.möte Skogsmännen

Månad
Tid
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag / Torsdag
Torsdag

Aktivitet
Kårstyrelsemöte
Möte med
arbetsutskottet (AU)

Tid
Första söndagen/månad
1-2 veckor före KS

Termin
Aktivitet
Gemensam planeringshelg med ledaraktivitet
Arbetshelg på Pettersberg
Avdelningsledarträff 2 ggr/termin
Allmänt ledarmöte 2ggr/termin
Föräldramöten på avdelningarna

Tid
Augusti och Januari
Hösten och Våren
Hösten och Våren
Hösten och Våren
Hösten och Våren

Verksamhetsår
Aktivitet
Delta på 127 festivalen i Bredäng
Sommarläger spårare
Sommarläger upptäckare och äventyrare
Kårstämma
Rekrytering
Scouternas Höstdag
Höstlovsfilmkväll (lokalen Bredängsvägen)
Scouternas Natt
Distriktsstämma
Scouternas Stämma
Julavslutning
E-kurs
Sportlovsdisco (lokalen Bredängsvägen)
Valborgsfirande (Bredäng)
Scouternas Dag
Våravslutning

Tid
Juni/Juli
Juni alt Augusti
Juli – Augusti
Augusti
Augusti/September samt Maj/Juni
Beslutas av distriktet
Oktober
Beslutas av distriktet
Beslutas av distriktet
Beslutas av Scouterna
December
December/Januari
Februari
April
April/Maj
Juni
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Bilaga 2 – Krisplan för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng
Krisplan

Antaget datum
2020-02-09

Antagen av
Kårstyrelsen

Krisplan för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng
"En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra
medlemmar/våra deltagare, vår verksamhet eller vårt varumärke”

Viktiga telefonnummer:
Se krisplanens bilaga för krisledningsgruppen och övriga viktiga telefonnummer.

Inledning
Kriser av olika slag kräver olika typer av åtgärder. I vissa fall omedelbart genom snabba beslut och i
andra fall finns det tid för mer eftertanke innan beslut behöver fattas.
Exempel på kriser:












Olycka
Allvarlig sjukdom
Brand
Hot/våld/övergrepp
Dödsfall
Självmord
Polis är kontaktad av olika skäl (t.ex. polisanmäld ledare)
Scout är borttappad/försvunnen
Ekonomisk kris, ekonomisk brottslighet
Alkohol/droger
Vald ledning ej funktionell (AU/styrelse/ledarteam/lägerledning/annan förtroendevald)

Mål och syfte med krisplanen
Krisplanen är till för att hjälpa kårens ledare att förebygga kriser genom att bidra till en medvetenhet
om vad som kan inträffa samt att ge ledarna en trygghet i att kunna hantera kriser genom kårens
krisorganisation.

När krisplanen träder i kraft
För alla aktiviteter skall ansvarig ledare utses. Vid avdelningsaktiviteter är avdelningsledaren
ansvarig. Den ansvarige hanterar akuta händelser som uppkommer och meddelar kårordföranden
när något utöver det vanliga händer eller när risken för att en kris ska inträffa av någon anledning har
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ökat. Informera så tidigt som möjligt, även om det kanske inte är fråga om någon kris. Ett tidigt
samtal kan hjälpa till att förhindra en eventuell kris. Kårordförande beslutar om krisplanen ska träda i
kraft och kontaktar krisledningsgruppen. Om kårordförande inte kan kontaktas ska annan medlem av
kårens arbetsutskott (AU) kontaktas – i första hand vice kårordförande och i andra hand
kårsekreterare.

Krisledningsgrupp
Krisledningsgruppen bör bestå av minst 3 ordinarie ledamöter. Bland de ordinarie ledamöterna ska
minst 1 ledamot vara aktiv inom kåren och minst 1 inte vara det. Krisledningsgruppens ordinarie
ledamöter ska vara minst 20 år gamla och vara knutna till scoutkåren. Vald krisledningsgrupp
presenteras i bilagan till krisplanen tillsammans med övriga viktiga telefonnummer.
Medlem av krisledningsgruppen får inte själv vara involverad i krisen, vara anhörig till svårt skadad
person, påverkad av alkohol eller droger eller av annan orsak inte förmögen att leda arbetet. Då
kallas en reserv in. Den i kårens AU som är i kontakt med krisledningsgruppen avgör tillsammans med
krisledningsgruppens ordförande om eventuella medlemmar av gruppen är personligt drabbade och
därmed bör ersättas med reserver.
Krisledningsgruppens sammansättning fastställs av kårstyrelsen efter varje kårstämma.

Krisledningsgruppens mandat och uppdrag
Beslut fattas i konsensus (alla är överens). Om gruppen inte kan komma överens har gruppens
ordförande rätt att fatta beslut. I ordinarie ordförandes frånvaro träder näste ledamot enligt den
ordning i vilken krisledningsgruppen presenterats i krisplanens bilaga in som ordförande. I en kris är
det viktigt att beslut fattas tidigt.
Krisledningsgruppens uppdrag:
Vid kris
-

Fördela och prioritera arbetsuppgifter
Fördela tillgängliga resurser
Samla in och vidarebefordra information
Dokumentera all information, fattade beslut och tidsförloppet
Informera om krisplanen

Förebyggande
-

Informera om krisplanen
Utvärdera krisplanen
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En kris har inträffat. Vad görs på plats?
1. Ansvarig ledare hanterar den akuta situationen
Kriser kan vara av olika art. Baserat på sin egen kunskap och erfarenhet leder ansvarig ledare
hanteringen av akuta händelser och ser till att nödvändiga åtgärder utförs. Detta kan t.ex. innebära
akutsjukvård, utrymning, att släcka en brand eller larma SOS 112.
Om ansvarig drabbas av krisen tar övriga ledare inom räckhåll ett snabbt beslut om vem som tar över
om inget annat sagts i förväg. Det är viktigt att också samla och ta hand om dem som inte är direkt
drabbade av händelsen.

2. Kontakta kårordförande/ krisledningsgruppen tar över
När det akuta läget har klarats upp kontaktas kårordförande som beslutar om krisplanen ska träda i
kraft och krisledningsgruppen därigenom ska ta över ansvaret.
Krisledningsgruppen tar över och ansvar för att samla in information, leda arbetet samt sprida
information. Detta sker i samråd med ansvarig ledare samt övriga närvarande ledare och
ledarassistenter.
Vid behov kontaktas Scouternas journummer 08-568 432 22. I normalfallet är det någon av
generalsekreterarna i Scouterna (riksorganisationen) som har telefonen, men det kan även vara
någon annan anställd. Den som har hand om journummer ansvarar för att du får respons inom 2
timmar om det är under av scouterna anordnat arrangemang och annars, inom fyra timmar under
dagtid, 08.00-18.00, och inom åtta timmar övrig tid. Om du ringer journumret så bör du alltid berätta
kort vad som hänt och hur den som har jour kan nå dig.

3. Samla övriga ledare samt sprid information
När kårordförande är kontaktad bör övriga ledare på aktiviteten samlas för att få information. De ska
informeras om krisens art, att krisledningen trätt in samt om nästa steg i hanteringen av krisen.
Krisledningsgruppen samordnar hur informationen bör spridas. Vid kriskommunikation är det viktigt
att alla får samma huvudinformation. Då mottagaren av ett krisbudskap kan hamna i chock och agera
därefter är det inte lämpligt med längre utläggningar. Budskapet bör därför vara kort och koncist och
uttryckt med ett enkelt språk som alla begriper. Informatören bör därefter låta detta sjunka in, lyssna
och svara på frågor.

Krisledningsgruppens arbete
1. Samla gruppen och inhämta information
Krisledningsgruppen samlas och börjar samla in tillgänglig information om händelsen och bygger upp
en bild av vad som har hänt. Dokumentation inleds och fortsätter under hela processen. Gruppen kan
vara samlad genom ett faktiskt möte eller till exempel ett telefonmöte.
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2. Stöd till ledare på plats
Gruppen ger tips och idéer på vad ledare på plats kan göra för att hantera situationen. Vid behov
hjälper de till att ordna praktiska angelägenheter som att boka om resor, ordna inomhusförläggning
etc.

3. Sammanställa och sprida information
Krisledningsgruppen sammanställer information för medlemmar, distrikt, förbund, anhöriga och
press samt på annat sätt berörda och sprider den i lämplig omfattning i samråd med ansvarig ledare
eller annan ledare på plats.
Anhöriga kontaktas via ledares eller myndighets försorg, man kan få hjälp av till exempel
polismyndighet eller sjukhus, beroende på krisens art, se typfall. Det är viktigt att varje anhörig har
EN kontaktperson inom kåren vid alla samtal och möten så att informationen är konsekvent.
Förälder till skadat barn bör om möjligt kontaktas av en eller flera av följande:
-

Ansvarig avdelningsledare
Annan avdelningsledare/närvarande vuxen
Kårordförande eller dennes representant
Myndighet

4. Uppföljning och utvärdering
När krisen har hanterats skall krisledningsgruppen träffas för att utvärdera gruppens arbete samt
krisplanens utformning. Krisplanen uppdateras om det anses nödvändigt.
Krisplanen ses över av kårordförande och vald krisledningsgrupp vid höstterminsstart och uppdateras
vid behov.

Kårledningens arbete
1. Kontakt med pressen
Om det skulle hända en större olycka eller någon annan kris i kåren, som kan intressera media, ska
ni alltid först ringa er kårordförande eller annan ledande person i kåren och sedan se till att
rikskansliet blir underrättat på 08-568 432 00 kontorstid eller 08-568 432 22 andra
tider/jour. Kårordförande sköter kontakten om inte annat beslutats.

2. Försäkringar
Kårsekreteraren kontaktar riksorganisationen angående försäkringsfrågor.
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3. Minnesstund vid dödsfall
Styrelsen sammankallas för diskussion och förberedelse angående minnesstund. Minnesstund
anordnas och planeras i nära samarbete med de delaktiga i händelsen och de anhöriga.

4. Stödsamtal och stöd till ledare
Kårordföranden tar initiativ till eventuella stödsamtal.





Stödsamtal skall ledas av en person med kunskap om kriser och erfarenhet av stödsamtal
Stödsamtal kan man få via en diakon i församlingen eller familjemottagningen i kommunen
Avlastande och systematiska gruppsamtal för de inblandade är viktigt
Gå igenom de intryck och reaktioner som uppkom i samband med händelsen

Efter inledande stödinsatser har styrelsen, ledare och funktionärer ett gemensamt ansvar att vara
lyhörda för efterreaktioner och att erbjuda stöd och hjälp till medlemmar.

Kårledningen skall förebyggande utbilda om krishantering.

Typfall
Dödsfall
Bra att ha tänkt igenom innan det händer. Det är aldrig er uppgift att förmedla ett dödsbud, det sköts
av läkare och poliser. Däremot kan anhöriga vilja veta vad som hände exakt från någon som var med
eller att vilja få prata med någon som är ansvarig för det inträffade. Anhöriga kan också ha ett behov
att få komma till platsen där det hände. Fundera över om ni vill ha några ritualer inom er
kår/förening, fundera över om någon representant från er ska delta i begravning eller ej. Kom ihåg
att dödsfall konstateras av läkare, som lekman kan man säga att man inte fann några livstecken eller
att personen är svårt skadad.

Sjukdom/skada
Viktigt att förebygga. Det är viktigt att ta ställning till vilken förberedelse era ledare behöver för att
kunna hantera allvarliga sjukdomar och skador. Att utbilda ledare i första hjälpen kan vara ett sätt att
förebygga att en skada eller sjukdom får allvarliga konsekvenser.
Vilka sjukdomar lider de barn och ungdomar av som ingår i er verksamhet? Kan något hända som
äventyrar just det barnets säkerhet? Barn och ungdomar bör få sällskap till akuten så fundera över
transporter och mängden ledare på ett arrangemang. När något händer barn är det viktigt med
snabb och korrekt information till föräldrar så att de snabbt kan komma till sina barn. Det blir oftast
både barn och föräldrar lugnare av.
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Fundera över hur ni kan erbjuda stöd till andra deltagare som sett eller tagit illa vid sig av det
inträffade. Tänk på att inte dubblera den sjukvårdsorganisation som finns i samhället!

Övergrepp
Den som misstänks eller anklagas för övergrepp, kränkningar eller misstanke om brott ska lämna sitt
uppdrag, åtminstone tills händelsen är utredd.
I Grundmaterialet Trygga Möten kan man läsa om hur man förebygger och hanterar olika former av
övergrepp. Där finns också förslag på handlingsplaner att hålla sig till när övergrepp sker. Att gå
igenom och anpassa handlingsplanerna till er lokala kår/förening är en viktig del i arbetet med
krisplaner, handlingsplanerna kan finnas som bilaga till krisplanen. Grundmaterialet finns att ladda
ner från Förbundet Vi Ungas och Scouternas hemsidor.

Brand
Många förebyggande åtgärder kan vidtas. Förmedla hur ni vill att era barn och ungdomar ska lära sig
hantera eld och säkerhet vid eldning i stugor och naturen. Ert försäkringsbolag kan ha föreskrifter för
hur eld ska hanteras för att försäkringen ska gälla, förmedla detta till era ledare. Fundera över hur er
verksamhet säkras eller bedrivs vidare efter en brand.

Yttre händelser i samhället
När riktigt stora olyckor (Estonia sjunker) eller en olycka som är stor lokalt (skolan brinner ned) eller
att flera barn/ungdomar i era barns närhet skadas/omkommer kan det vara viktigt att fundera över
om ni kan erbjuda någon stöttning. Får man prata om det som hänt även under era aktiviteter? Ska
era aktiviteter fortsätta som planerat?

Varumärkesskada
Om en ledare i er kår/förening slår ett av era barn kommer detta att leda till en kris för dem som är
inblandande men kommer också att skada omvärldens bild av hur ni som barn- och
ungdomsorganisation fungerar eller arbetar. Är det inträffade allvarligt kan man tala om en
varumärkesskada.
Hur detta ska hanteras är framför allt en fråga för er organisation centralt men det är bra att tydligt
veta hur man får kontakt med någon inom er organisation för att ta ställning till hur media och
oroliga föräldrar ska bemötas.
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Källor och ytterligare information:
http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/kommunicera-scouterna/kriskommunikation/
http://www.scouterna.se/kontakt/jourberedskap/
http://www.scoutservice.se/ladda-ner/styrdokument/
http://www.scoutservice.se/files/2018/05/Beredskapsplan-Scouterna-och-Scouternas-folkho-gskola-2018-till-webben.pdf
http://www.scoutservice.se/files/2012/11/11046_390_Att_skriva_en_krisplan.pdf
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Bilaga 3 – Spårar- samt upptäckarscouternas läger
Vässarö 2020 – ekonomi
Budget Vässarö 2020, beslutad av KS 9 feb20

Utfall Vässarö 2020

Intäkter
Deltagaravgifter spår
Deltagaravgifter upp
Föräldraavgifter
Ledaravgifter spår
Ledaravgifter upp
Lägerbidrag
Summa

Intäkter
Deltagaravgifter spår
Deltagaravgifter upp
Föräldraavgifter
Ledaravgifter spår
Ledaravgifter upp
Lägerbidrag
Summa

Kostnader
Förläger
Deltagarsubventioner
Bilersättning
Släphyra
Båttransport
VÖ kostnad spår
VÖ kostnad upp
VÖ kostnad led spår
VÖ kostnad led upp
Föräldra-kostnad
Sjukvård
SL dit
SL hem
Förbrukningsmateriel
Lägermateriel
Programmaterial
Märken Upp
Märken Spår
Admin
Övrigt
Summa
Resultat

Antal Pris/enhet Totalt
35
1 250 kr
43 750 kr
21
1 600 kr
33 600 kr
6
1 000 kr
6 000 kr
9
0 kr
0 kr
7
0 kr
0 kr
308
35 kr
10 780 kr
94 130 kr

1
10
158
2
85
105
105
27
35
18
1
36
56
1
290
1
50
51
30
1

2 500 kr
713 kr
19 kr
400 kr
100 kr
180 kr
180 kr
180 kr
180 kr
180 kr
2 000 kr
50 kr
50 kr
3 000 kr
15 kr
3 000 kr
20 kr
10 kr
9 kr
1 358 kr

2 500 kr
7 125 kr
2 923 kr
800 kr
8 500 kr
18 900 kr
18 900 kr
4 860 kr
6 300 kr
3 240 kr
2 000 kr
1 800 kr
2 800 kr
3 000 kr
4 350 kr
3 000 kr
1 000 kr
505 kr
270 kr
1 358 kr
94 131 kr
-1 kr

Kostnader
Förläger
Deltagarsubventioner
Bilersättning
Släphyra
Båttransport
VÖ kostnad spår
VÖ kostnad upp
VÖ kostnad led spår
VÖ kostnad led upp
Föräldra-kostnad
Sjukvård
SL dit
SL hem
Förbrukningsmateriel
Lägermateriel
Programmaterial
Märken Upp
Märken Spår
Admin
Övrigt, Bussresor
Summa
Resultat

Antal

Pris/enhet
Totalt
1 250 kr
51 250 kr
1 600 kr
43 200 kr
1 000 kr
0 kr
11
0 kr
0 kr
8
0 kr
0 kr
396
35 kr
13 860 kr
108 310 kr
41
27

1
163
2
94
123
110
45
40
12
0
0
0
1
331
1
1
60
0
1

675 kr
800 kr
19 kr
1 750 kr
120 kr
180 kr
180 kr
180 kr
180 kr
180 kr
2 000 kr
50 kr
50 kr
1 208 kr
15 kr
1 185 kr
2 437 kr
5 kr
9 kr
19 963 kr

0 kr
800 kr
3 016 kr
3 500 kr
11 280 kr
22 140 kr
19 800 kr
8 100 kr
7 200 kr
2 160 kr
0 kr
0 kr
0 kr
1 208 kr
4 965 kr
1 185 kr
2 437 kr
300 kr
0 kr
19 963 kr
108 054 kr
257 kr
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Bilaga 4 – Äventyrarscouternas läger 2020 Brittmäss –
ekonomi
Lägerbudget Brittmäss 2020
Antal Pris/enhet
Intäkter
Deltagaravgifter ävsc
Ledaravgifter, ävsc
Lägerbidrag

24
5
174

2 700 kr
- kr
35 kr

Summa
Kostnader
Mat ävsc
Mat led ävsc
Mat totalt
Änghyra ävsc
Änghyra led ävsc
Änghyra totalt
Lägermärken
Förbrukningsmateriel
Lägermaterielfonden
Persontransport, lokalbuss, utresa
Persontransport, lokalbuss,
hemresa
Administration
Ävsc hajk
Deltagarsubventioner
Förläger
Bilersättning
Materieltransport
Sjukvård
Programmateriel
Övrigt
Summa
Resultat

Totalt Utfall
64 800 kr
0 kr
6 090 kr
70 890 kr

288
84

60 kr
60 kr

47 100
0
4 655
51 755

17 280 kr
5 040 kr

19 127
288
84

50 kr
50 kr

14 400 kr
4 200 kr

18 600

31
31
372
24

20 kr
30 kr
15 kr
30 kr

620 kr
930 kr
5 580 kr
720 kr

1 497
2 583
3 960
5 830

720 kr
168 kr
1 550 kr
2 000 kr
1 540 kr
5 550 kr
3 200 kr
1 000 kr
4 500 kr
1 892 kr

0
0
0
0

24
24
31
4
7
300
1

30 kr
7 kr
50 kr
500 kr
220 kr
18,5
3 200 kr

70 890 kr

1 410
7 635
0
2 395
63 037

0 kr -11 282
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Bilaga 5 – Spårarscouter – budget läger 2021
Budget Vässarö 2021, beslutad av KS
Intäkter
Deltagaravgifter spår
Föräldraavgifter
Ledaravgifter spår
Lägerbidrag
Summa
Kostnader
Förläger
Deltagarsubventioner
Bilersättning
Släphyra
Båttransport
VÖ kostnad
Sjukvård
Hyra buss
Förbrukningsmateriel
Lägermateriel
Programmaterial
Märken
Admin
Övrigt
Summa
Resultat

Antal Pris/enhet Totalt
30
1 250 kr 37 500 kr
4
1 000 kr
4 000 kr
9
0 kr
0 kr
145
35 kr
5 075 kr
46 575 kr

1
5
120
2
43
43
1
3
1
145
1
43
30
1

2 500 kr
625 kr
19 kr
400 kr
120 kr
180 kr
2 000 kr
5 000 kr
2 000 kr
15 kr
3 000 kr
10 kr
429 kr

2 500 kr
3 125 kr
2 220 kr
800 kr
5 160 kr
7 740 kr
2 000 kr
15 000 kr
2 000 kr
2 175 kr
3 000 kr
426 kr
0 kr
429 kr
46 575 kr
0 kr
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Bilaga 6 – Äventyrarscouter – budget läger 2021
Lägerbudget Kragenäs 2021
Antal Pris/enhet
Intäkter
Deltagaravgifter ävsc
Ledaravgifter, ävsc
Lägerbidrag
Transportbidrag kåren
Summa
Kostnader
Mat ävsc
Mat led ävsc
Mat totalt
Änghyra ävsc
Änghyra led ävsc
Änghyra totalt
Lägermärken
Förbrukningsmateriel
Lägermaterielfonden
Persontransport, abonnerad buss
Ävsc hajk (kanoter)
Deltagarsubventioner
Förläger
Bilersättning
Materieltransport
Sjukvård
Programmateriel
Övrigt
Summa
Resultat

19
7
154

3 300 kr
400 kr
35 kr
15 500 kr

Totalt
62 700 kr
2 800 kr
5 390 kr
15 500 kr
86 390 kr

228
84

- kr
- kr

0 kr
0 kr

228
84

155 kr
155 kr

35 340 kr
13 020 kr

26
20 kr
26
30 kr
312
15 kr
1 25 000 kr
26
100 kr
4
500 kr
5
220 kr
125
18,5
1
8 000 kr

520 kr
780 kr
4 680 kr
25 000 kr
2 600 kr
2 000 kr
1 100 kr
2 313 kr
8 000 kr
1 000 kr
3 000 kr
0 kr
99 353 kr
-12 963 kr
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