PROTOKOLL KS
Datum: 2021-01-10

Justerat: 2021-01-31

Kårstyrelsens sammanträde nr 484
Mötesdatum: 2021-01-10

Mötestid: 18:00

Plats: Teams-möte

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Sofia Lindberg, Simon
Ström, Petra Ljunggren, Rebecka Insulander, Leonard ”Lolle” Macchi, Robin Engström samt David
Clysén.
1.

KS öppnande
Patrik Anelli öppnade mötet.

2.

Val av justeringsperson
Peter Gustafsson 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 10a/Robin. Övriga punkter omnumreras.
Avdelningsrapporter mailas till kårsekreteraren.

5.

Genomgång av föregående protokoll
KS483 – lägges till handlingarna.

6.

Kompletterande val och förändringar
Inga kompletterande val gjordes.

7.

Statusuppdatering Covid-19
Nya restriktioner från Stockholms stad innebär all organiserad verksamhet för barn i alla
åldrar avråds till och med den 25 januari. KS och AUs intention är att avdelningarna hanterar
detta själva och meddelar föräldrarna då terminen startar. Alla avdelningar planerar att
starta terminen efter 25 januari, förutsatt att rekommendationerna tillåter detta.

8.

Lokalen Rehnsgatan/Vanadislunden
Kåren har fått ett avtalsförslag på lokalen i Vanadislunden med tillträde den 1 feb. På det
stora hela ser det ut som ett bra avtal. Hyran kommer att vara något lägre än på Rehnsgatan
men kringkostnaderna kommer att vara något större. I slutändan kommer det att vara
liknade kostnader. En del detaljer behöver dock utredas, till exempel gällande hyresbidrag
och ansvar gentemot hyresvärden.

Lolle ankom mötet. Petra ankom mötet.
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AU kommer att kalla till ett allmänt ledarmöte samt ett direkt efterföljande KS för formella
beslut. Mötena kommer att äga rum söndagen den 17 januari. Kårstyrelsens intention är att
skriva kontrakt på lokalen i Vanadislunden och säga upp lokalen på Rehnsgatan.
9.

Terminsprogram VT21 – bilaga 1
Under planeringsdagen fanns två förslag på kåravslutning samt att både Snabbfötterna och
Gnagarna önskade boka Petters den 7-9 maj. Den senare frågan är fortfarande öppen för
diskussion och Gnagarna önskar reservboka Petters helgen den 30 april – 2 maj.
Kåravslutningen kommer att äga rum söndagen den 6 juni.
KS beslutade att fastställa terminsprogrammet för VT21 enligt bilagan.

10.

Övrig punkt: GVBs hantering av hemsidan
Robin lyfter frågan om att allt som publiceras på gvb.nu måste ha kåren som avsändare. AU
återkommer med ett förslag på hur detta kan säkerställas.

11.

AU informerar
I år genomfördes inte några aktiviteter i samband med första advent eller julottan. Gustav
Vasakyrkan var dock öppen under julnatten och kåren höll som vanligt i julvakan. Det var
några personer som besökte kyrkan på natten. Det deltog åtta scouter som spelade brädspel
och fikade. Scouterna gick inte upp i klocktornet, troligtvis fick de fel nycklar.
Planeringshelgen genomfördes digitalt i år. Lördagen den 9 januari samlades kårens
avdelningar på Teams för en planeringsdag. Efter en kort introduktion rapporterade
lokalgruppen om händelserna rörande lokalen i Vanadislunden. Därefter spelades en Kahoot
med scoutfrågor varpå avdelningarna tillbringade några timmar med att planera vårens
aktiviteter. En återsamling gjordes efter lunch för Pettersbokningar.
En mycket lyckad digital planeringsdag!

12.

Läger 2020
a) Spårarscouter – verksamhet och ekonomi
Intet nytt
b) Upptäckarscouter – ekonomi
Intet nytt
c) Äventyrarscouter – ekonomi
Intet nytt
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13.

Läger 2021
a) Spårarscouter
Spårarscouterna kommer att åka på MiniScout på Vässarö. Det är inte bestämt vilka datum
som kommer att gälla, men de är mycket närliggande. Period 1 är 18-21 juni och period 2 är
19-22 juni.
b) Upptäckarscouter
Upptäckarscouterna åker på läger 8-14 augusti. Lägerchef kvarstår att besluta om.
c) Äventyrarscouter
Äventyrarscouterna åker på läger 26 juli – 8 augusti.
d) Utmanarscouter
Utmanarscouterna har diskuterat frågan men har inte fattat beslut i frågan. Scouterna vill
gärna åka utomlands.
e) Roverscouter
Ingen rapport finns.

14.

Rapporter och meddelanden
a) Avdelningsrapporter
i.

Stingarna:
Ingen rapport finns.

ii.

Krypen
Ingen rapport finns.

iii.

Waingunga:
Ingen rapport finns.

iv.

Snabbfötterna:
Ingen rapport finns.

v.

Gnagarna:
Sedan senaste KS har vi haft ett avslutande möte ute i Observatorielunden. Vi delade ut
närvaropris och hade en jul-org. Jag mailade ut till föräldrarna att vi planerade att börja
med möten igen i januari, något som vi troligen får maila och korrigera om vi fattar ett
annat beslut under planering idag.
Inför terminen har vi setts på ledarmiddag och gjort nya patruller. Vi har en ny
intresseanmälan som vi kan ta in, men i övrigt har vi fem fulla patruller vilket såklart
känns jättekul, men säkert blir mycket jobb också. Vi kommer att planera möten för att
börja terminen efter 24 januari, men sedan se hur det utvecklar sig.

vi.

Skogsmännen:
Ingen rapport finns.

vii.

Rovfåglarna:
Ingen rapport finns.
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viii.

Kvart i Gustaf:
Ingen rapport finns.

ix.

Betongen:
Ingen rapport finns.

b) KUL:
Sedan förra rapporten har tre av kårens ledare gått Trygga möten. Samtliga ledare som
saknar en aktuell Trygga möten-utbildning har fått mail och Al har kontaktats.
Det finns god möjlighet att gå Leda scouting nu under början av våren. Det går en
kursomgång i Trollbäcken, en digital karantänspecial (i grupp men via videosamtal) och så går
det alltid att komma åt webbkursen som genomförs digitalt på egen hand.
Det är 8 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 Trollbäcken
Denna kurs innehåller samma teoridelar som den längre Leda scouting, men mindre
diskussioner och övningar.
22 november 21 februari / Sista anmälningsdag: 2 februari
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-korthet-i-trollbacken2211/
Leda scouting i korthet - Karantänspecial
Denna kurs innehåller samma teoridelar som den längre Leda scouting, men mindre
diskussioner och övningar. Kursen genomförs helt digitalt.
25 januari kl.18-21 / 8 februari kl 18-21 / Sista anmälningsdag: 15 januari
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-korthet-pa-gardet/
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
Treklöver Gilwell är till för dig som vill fördjupa ditt ledarskap för att utveckla verksamheten
vidare. Utöver de tre kurstillfällena gör du ett personligt utvecklingsarbete som du genomför
självständigt. Kursen vänder sig till dig som varit ledare i minst tre år.
TG Nya tag
10-12 september 2021 Gilwell, Sparreholm / 28-30 januari 2022 Sjöviksgården, Alingsås / 2629 maj 2022 Gilwell, Sparreholm / Sista ansökningsdag 28 februari 2021
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/treklover-gilwell-nya-tag/
Information om kurser både i Stockholm och i andra delar av landet finns i Scouternas
folkhögskolas kurskatalog: http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/# samt på
http://rus.scout.se
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: Ingen information finns.
Rehnsgatan: Under vårterminen kommer endast hallen och ledarrummet att vara
tillgängligt för oss och då endast som förvaring. Innan årsskiftet har representanter från
avdelningarna röjt och tömt lokalen.
Idag (27 dec) har ett litet gäng flyttat runt grejer på Rehnsgatan. Ahlvin, Lärka, Peter,
Sofia, Erik och Konstantin.
Salen – Nu helt tom. Flaggstång, Björnen, Totempålarna är sparade.
Köket – Tömt på allt som är värt att spara. Kvar står lite porslin och engångsmaterial.
Alla bord och alla stolar från salen är flyttade hit. Totempålarna står här.
Hjortens lya – Tömt på allt väsentligt.
Rävens lya – Tom.
Ledarrummet – Här står det lite saker, dock inte så mycket.
Lyorna för Örnen, Uttern och Falken – Innehåller Skogsmännens prylar.
Hallen – Här står det en massa saker, främst avdelningsmaterial som avdelningarna kan
vilja komma åt.
Utmanarlyan – Här står det en massa småsaker, bland annat kistor med
utklädningssaker.
Om du saknar något, hör av dig till den från din avdelning som var där.

ii.

Material: Ingen rapport finns.
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d) Pettersberg:
Under planeringshelgen diskuterades frågan gällande externa uthyrningar på Petters under
augusti och september. Ingen av kårens avdelningar är intresserad av övernattningar på
Pettersberg under augusti eller september.
KS beslutade att tillåta externa uthyrningar på Pettersberg under augusti och september
2021.
e) Ekonomi: Ingen rapport finns.
15.

Övriga ärenden
Punkten utgår.

16.

Infobladet
Lolle – julvakan. Planeringshelgen. KO har ordet. Senast onsdag. Kallelse till nästa KS så snart
som möjligt.

17.

KS avslutas

____________________________
Patrik Anelli
Ordförande

____________________________
Agnieszka Wrzalik
Sekreterare

____________________________
Peter Gustafsson
Justeringsperson
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Bilaga 1 – Terminsprogram för vårterminen 2021
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