PROTOKOLL KS
Datum: 2021-04-11

Justerat: 2021-04-22

Kårstyrelsens sammanträde nr 488
Mötesdatum: 2021-04-11

Mötestid: 18:30

Plats: Teamsmöte

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Sofia Lindberg, Alban
Kjellgren Axlund, Simon Ström, Petra Ljunggren, Leonard ”Lolle” Macchi samt Robin Engström.
1.

KS öppnande
Patrik Anelli öppnade mötet.

2.

Val av justeringsperson
Sofia Lindberg 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 16a/Simon –
sommaraktivitet/rekrytering, 16b/Lolle – bussresa till hajk samt 16c/ Robin – sommarläger.

5.

Genomgång av föregående protokoll
Protokoll för KS486 samt 487 lades till handlingarna.

6.

Kompletterande val och förändringar
KS beslutade att välja Alban Kjellgren Axlund till lokalfogde för lokalen Vanadis.
KS beslutade att välja Isak Masoliver till assistent på Skogsmännen.
KS beslutade att notera att Dina Lagerman ej är aktiv på tidigare vald avdelning
(Skogsmännen).
KS beslutade att notera att Axel Elowson ej är aktiv på tidigare vald avdelning (Gnagarna).

7.

Statusuppdatering Covid 19
Scouternas rekommendationer kring hanteringen kring pandemin står fast. AU har beslutat
att rekommendera att avdelningar avstår övernattningar till nästa KS.
På Stingarna är det full närvaro hela tiden. En övernattning som skulle genomföras i
kommande vecka har ställts in med hänvisning till Covid 19.
Waingunga har god närvaro men för få scouter. Just nu är det 23 scouter på pappret vilket
blir cirka 18 scouter per möte. Några nya scouter är på väg in. Det var en del avhopp under
tiden då alla möten hölls utomhus.
Krypen har en stabil närvaro.
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Gnagarna håller i sina möten utomhus. Avdelningen har cirka 36 scouter på pappret och
många kommer på mötena, dock inte alla samtidigt. Det är två scouter som aktivt har valt att
inte delta på grund av Covid. Många är mycket noggranna med att stanna hemma vid minsta
symptom. Avdelningen undrar om man kan genomföra övernattningar på Pettersberg –
punkten lyfts under punkten om Pettersberg.
På Snabbfötterna hålls mötena utomhus. Ledarna har börjat planera för sin övernattning som
infaller i början av maj och diskuterar om att upprepa höstens modell – att på lördag morgon
åka tunnelbana/pendeltåg/gå för att på söndagen få hjälp av föräldrarna med skjuts hem.
Rovfåglarna har bättre närvaro är tidigare, ibland är det fem scouter på mötet. Ledarna
ställde in den senaste övernattningen men patrullerna får planera sina patrullhajker. Det
återstår att se om de blir av. Avdelningen planerar för en hajk under Kristihimmelfärdshelgen
men har funderingar kring transporten.
Skogsmännen har haft utemöten och tycker att det har gått bra. Det har underlättat att ha
avdelningens material i nya lokalen. En framgångsrik dagsaktivitet har genomförts.
Utmanarna har utemöten och det deltar sju scouter. Avdelningen hade planerat för en
övernattning men den fick tyvärr ställas in. I april planerades ytterligare en övernattning
vilken nu har ställts om till en dagsaktivitet. Det återstår att se om den blir av.
Ingen avdelning rapporterar om att verksamheten tar skada, det har inte varit stora avhopp
på grund av den omställda verksamheten. Det långsiktiga resultatet är dock mycket svårt att
överse just nu. Det som kan noteras är att spårarscouternas övernattningstrappa, där
scouterna ökar sin vana vid övernattningar genom att vara borta nätter i stigande antal har
inte kunnat genomföras. Detta kan påverka närvaron vid sommarlägret då scouterna inte har
fått öva upp sina övernattningsfärdigheter.
8.

Lokalen Rehnsgatan/Vanadis
Lokalen Rehnsgatan har tömts på avdelningsmaterial. Det kvarstår dock gemensamt material
i lokalen, främst i köket. Från köket är det svårt att få ut bordet, troligtvis kan vi få ut
stolarna. Moberg ska kontakta byggledaren om en lösning. Vi har skrivit på ett
uppsägningsavtal gällande lokalen och ska lämna lokalen den sista maj.
För lokalen Vanadis finns en tilltänkt projektgrupp. Gruppen har ingen utsedd projektledare
eller ordförande än. Gruppen hade ett möte inför detta KS och nästa möte är planerat till
kommande söndag. Gruppen består av Harald Tydén (sammankallande), Moberg, Elin
Robertsson, Bengt Liljeros, Fredrik Jonsson, Malte Moberg, Lärka Nordberg samt Janne
Engwall.
Lärka är tilltänkt kontaktperson samt sammankallande för avdelningsledare inom kåren. Ett
allmänt ledarmöte kommer att genomföras.
Det har diskuterats hur gruppen bör arbeta och kommunicera med övriga kåren och
styrelsen. Styrelsen bör vara uppdragsgivare till gruppen. Förslaget är att gruppen får i
uppdrag att ta fram en plan för renovering av lokalen Vanadis inklusive tidsplan, budget och
bemanning för renoveringen samt ett förslag på löpande drift/slutresultat. Planen behöver
godkännas av styrelsen. Renoveringen behöver i sin tur vara godkänd av Stockholms stad
innan den utförs.
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KS beslutade att utse följande personer att ingå i projektgruppen för lokalen Vanadis;
Harald Tydén (sammankallande), Bengt Liljeros, Elin Robertsson, Fredrik Jonsson, Jan
Engwall, Lärka Nordberg, Malte Moberg samt Patrik Anelli.
KS beslutade att uppdra åt AU att ge projektgruppen en tydlig uppdragsbeskrivning.
Kåren har blivit informerade av parkförvaltningen om kommande arbeten som ska utföras i
parken. Det som berör oss är beskärning av buskar mot Sveavägen. Då Skogsmännen hade
möte informerade parkarbetarna dem om att staketet som omgärdar huset ska tas bort och
att den ytan ska bli parkmark igen. Detta stämmer inte överens med vårt hyreskontrakt, i det
specificeras att staketet ingår i avtalet. Vi behöver komma i kontakt med vår hyresvärd om
detta, då det verkar som att de olika delarna inom kommunen inte har kommunicerat. Peter
har inte fått tag på hyresvärdens kontaktperson än. Än så länge står staketet kvar.
9.

Verksamhetsplan 21/22
Kårens vision för framtiden fastställdes vid kårstämman år 2020. Detta dokument ska
kompletteras med ett dokument för hur visionen ska uppnås – ett strategidokument som
stäcker sig över både kort och lång sikt. Planen är att det ska ersätta delar ur den befintliga
verksamhetsplanen, mer specifikt delen med Kartan. Dokumentet är dock inte klart och
kommer troligtvis inte att bli klart till kårstämman.
För kommande verksamhetsår behöver vi en verksamhetsplan. I terminsprogrammet finns
ett arbetsmöte utsatt i maj men vi bör genomföra ytterligare ett möte inför detta. Förslag
framförs för ett möte den 25 april med 30 min för valberedning, 30 min för projektgrupp
Vanadis och 2 timmar för verksamhetsplan år 2021/22.
KS beslutade att ett arbetsmöte för kommande år ska genomföras den 25 april klockan 1518.

10.

Kåravslutning
Årets kåravslutning är planerad till den 6 juni. Kan en sådan aktivitet genomföras och i så fall
hur? Vad är lämpligt? Som läget ser ut just nu kan inga beslut tas utan vi bevakar läget och
avvaktar till kommande KS.

11.

Förvaltning gvb.nu
Peter och Moberg har inte genomfört det planerade mötet med Björne då andra akuta
ärenden har inkommit. Punkten kvarstår.

12.

AU informerar
Arbetsbeskrivning kårfunktioner: Dokumentet för de olika arbetsbeskrivningarna har
tidigare skickats ut. Det saknas en beskrivning för materialförvaltare. Robin åter sig att sätta
ihop en beskrivning om materialförvaltning.
Begravning Christer Ahlberg: Moberg, Alban och Ahlvin Wallnerström stod fanborg vid
begravningen. Ytterligare fyra scouter från kåren deltog. En krans från kåren fanns, tack till
Lillen och Pliiiggis för detta.
Trygga möten: Det är fortfarande sju ledare som inte gått kursen Trygga möten trots otaliga
påminnelser från KUL: Kursen är ett krav från Scouterna för att vara ledare på avdelning. Är
kursen inte genomförd får ledarna inte delta i vår verksamhet. Alla framtida ledare måste
informeras om detta krav innan de väljs till ledarteamen.
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Ledare som inte längre är med på avdelning bör noteras för styrelsen som sedan informerar
KUL
Majblommor: Årets försäljning genomförs digitalt. Information väggs ut i våra sociala kanaler
och på hemsidan.
13.

Läger 2020
a) Spårarscouter – ekonomi
Ekonomin är nästan klar och det finns utfall för både Brittmäss och Vässarö. Trots hyra av
bussar gick båda lägren med överskott (Vässarö med cirka 1000 kronor trots 20 000kr för
busshyra och Brittmäss med cirka 10 000 kr).
b) Upptäckarscouter – ekonomi
Se punkten ovan.
c) Äventyrarscouter – ekonomi
Se punkten ovan.

14.

Läger 2021
a) Spårarscouter
Budgeten är inte klar än men diskussion ska tas i veckan. Budgeten mailas till KS och beslut
kan tas per mail.
b) Upptäckarscouter – bilaga 1
Ett förslag på budget har inkommit KS. Deltagaravgiften är 100 kr högre än föregående år.
Det noteras att matkostnaden per dag är något låg. Sofia ska skicka ut budgeten till alla
upptäckarledare.
KS beslutade att fastställa budgeten enligt bilaga 1 för upptäckarlägret 2021.
c) Äventyrarscouter
Ingen budget finns än. Lärka har fått filerna från förra årets läger idag. En bussoffert har
inkommit på 25 000kr. Lägret kommer att genomföras v30 – 31.
d) Utmanarscouter
Utmanarscouterna planerar att åka till Boomerang på Vässarö. Två ledare kommer alltid att
vara på plats under lägret. För tillfället finns ingen alternativ plan.
Styrelsen noterar att det är viktigt att informera scouterna om avbokningsregler då Vässarö
har väldigt hårda avbokningsregler.
Spårarledarna noterar att det är kort tid mellan Miniscout och Boomerang – det finns kanske
någon utmanare som vill vara med på spårarnas läger?

15.

Rapporter och meddelanden
a) Avdelningsrapporter
i.

Stingarna:
Verksamheten rullar på. För ledarna känns det lite oinspirerat och lite för få ledare. Det
är god närvaro och på senaste mötena har det kommit två nya scouter. Det är osäkert
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hur många scouter som kommer på lägret då det inte har varit någon upptrappning med
övernattningar som Alban tidigare nämnde.
ii.

Krypen
Avdelningen är nöjda med programmet på avdelningen men det är svårt att få det lika
kul. Det är även svårt att ställa om mellan de på varandra följande mötena. Det andra
mötet börjar alltid lite sent.

iii.

Waingunga:
Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten i nya Vanadislokalen och långsamt sett en
ökande närvaro. Vi är för få scouter tycker jag (ca 23 på pappret och ca 3 nya på ingång)
men av dem är det konsekvent god närvaro, ca 18 scouter per möte. Att vi har tillgång
till nya lokalen är utan underdrift en sann fröjd och scoutårets bästa händelse, det
betyder så mycket att ha tillgång till varma, torra lokaler samt toalett och rinnande
vatten. Mötena har till stor del bestått av att försöka kompensera för de uppgifter vi inte
kunde göra under första halvan av terminen då vi varit ute. Lägerinbjudan 1 har skickats
ut. Vi har ett preliminärt program för Vässarö som känns bra (om Vässarö godkänner
Trapper + Fladan). Den största utmaningen har efter lokaltillträdet inte legat i att lokalen
är oinredd och ännu oscoutig, utan att det luktar fuktskada och mögel i huset. Både
föräldrar och scouter har klagat på det, och under viss tid har de säkerligen förståelse för
det i och med den nyliga flytten men det är ett brådskande problem som behöver
åtgärdas.
Kommer hända fram till nästa KS: Vi fortsätter med möten (dock ej påsklov) och
förbereder inför maj-övernattning. Vi behöver besked, gärna efter denna KS, huruvida
Konstantins beslut att inte låta någon vara på Pettersberg består. Vi vill gärna vara på
Pettersberg, men måste snart få veta om vi inte får det så att vi hinner planera om
(sannolikt sova i Vanadislokalen som alternativ). Lägerinbjudan 2 ska skickas ut efter
klubbad spårarlägerbudget/antagen lägerkostnad för scouterna.
Övrigt: Luktproblemet i Vanadis är omfattande och jag tänkte redogöra för vad jag
tillsammans med en del andra har gjort för att mota lukt: - Sopning och moppning av alla
golv minst fyra gånger - Djuprengöring av all ventilation som är nåbar med dammsugare
och trasa - Avtorkning av damm från alla hyllplan i huset samt de flesta dörrar Borttagning av alla lösa textilier som hängt längs väggarna - Borttagning av möglig
isolering runt kallvattenrör - Städning av ventilationsfilter - Påslagning av ventilation till
max och krypgrundsventilationen (som tidigare verkar varit avstängd) - Ångtvätt av de
flesta ytor i köket och halva hallen - Total vädring av huset åtminstone 8 gånger, troligen
mer - Tre omgångar med ozongeneratorn (se
https://www.youtube.com/watch?v=01A7Df-A-xc för den intresserade kring hur den
fungerar, vi använder den större modellen). - Tvättat och spolat alla vattenlås. Med
känslig näsa har jag m.fl. landat i att lukten primärt återfinns i den större hallen. Min
teori är att krypgrunden har haft noll ventilation i många år då krypgrundsfläkten varit
avstängd i kombination med både en tidigare omfattande vattenskada i hela huset samt
ett långsamt läckande rör i varmvattenberedarrummet. Detta har sannolikt gett
fuktskador på golvet som finns under linoleumgolvet och det skulle inte förvåna mig om
det är en utbredd mögelhärd åtminstone där men sannolikt i viss utsträckning under allt
golv i hela huset. Golvet där buktar uppåt och det finns tecken på att den buktningen
ökat de senaste åren. I andra rum buktar det något men det tycks vara på ett mer
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naturligt sätt för hus, även om det självklart också kan vara tecken på golvproblem.
Lukten har minskat något sedan vi flyttade in och beror säkert på flera faktorer, men om
vi har fuktskadat golv hjälper inga luktreducerande åtgärder långsiktigt innan golvet
åtgärdas. Jag föreslår att KS antingen själva eller genom långsiktiga lokalgruppen
uppdrar att professionellt undersöka risken för fuktskada och i förekommande fall ta
fram en åtgärdsplan. Sannolikt behöver ett hål göras i golvet i hallen för att undersöka
saken. Om golvet är ruttet bör ju kostnaden för det ruttna golvet falla på kommunen,
men jag föreslår att vi berättar för kommunen vad vi eventuellt funnit, säger hur mycket
det kostar oss att åtgärda det och ber dem skicka en klumpsumma. Fördelen med det
istället för att kommunen själv ska åtgärda felet är att vi har incitament att vara
skyndsamma.
iv.

Snabbfötterna:
Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten som vanligt. Planerat övernattningen som ska
ske 8-9 maj.
Kommer hända fram till nästa KS: Fortsätta ha möten. Läger planeringsmöte den 18
april.

v.

Gnagarna:
Verksamheten flyter på bra och det brukar 25-30 scouter per möte, fördelat på fem
patruller. Det är bra att vara färre i patrullerna men i och med att Axel tar paus så blir
det lite körigt med ledare – man vill gärna vara en ledare per patrull.
Ett påsklovsmöte har genomförts. Det var ganska få som kom men de fick se den nya
lokalen. I och med att alla möten har varit utomhus i kyla hela våren har det varit svårt
att göra saker med händerna. Endast en övernattning har genomförts under terminen
och det kan komma att vara ett problem då scouterna inte har vant sig vid
övernattningar.
Alban meddelar att Scouternas Dag med största sannolikhet inte kommer att bli av på
våren. Beslut kommer att ta inom några dagar. Om Scouternas Dag blir inställt är planen
att ett större evenemang kommer att genomföras den 25e september.
En förälder (ledare i AF) till en scout i Skogsmännen har föreslagit att genomföra en
inofficiell Scouternas Dag i Vasastan. Robin föreslår att Bredäng och Mälarhöjden kan
göra en liknande aktivitet.

vi.

Skogsmännen:
Hänt sen senaste KS: Våra övernattning blev omgjord till en dagsaktivitet som gick
väldigt bra. Vi har haft lite olika sorters möten med allt från träningsmöten, till 1 april
möte. Under påsklovet organiserade tredjeåringarna helt själva en dagsaktivitet.
Kommer hända fram till nästa KS: Vi fortsätter med möten som vanligt, patrullerna
kommer börja ha sina patrullövernattningar de kommande helgerna. Vi ledare kommer
att ha flera planeringsträffar för att planera Kristihimmelsfärdshajken och sommarlägret.
Övrigt: Vi har alla våra möten ute och det har börjat fungera väldigt bra på senaste
tiden. Isak har börjat hjälpa till på våra möten och aktiviteter. Han ville hjälpa till i kåren
igen men hans gamla team var fullt så han kontaktade Lärka och han har kommit på alla
möten den senaste månaden.
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vii.

Rovfåglarna:
Avdelningen planerar för patrullhajker som förhoppningsvis blir av. Se även Krypens
rapport ovan.

viii.

Kvart i Gustaf:
Hänt sen senaste KS: Vi har flyttat över material från Rehnsgatan till Vanadis. Vi har
börjat med "vanliga" utemöten i Vanadislunden. Det är ganska få som kommer på
mötena vilket är synd. Vi har försökt få scouterna att tagga till genom att ringa till varje
scout och frågat vad de vill ha mer av eller mindre av på mötena. Scouterna har beslutat
sig för att Boomerang blir årets sommaraktivitet.
Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att planera en dagshajk och fortsätta med
utemöten.

ix.

Betongen:
Hänt sen senaste KS: vi har inte haft något möte sedan senaste KS, vi har alla haft det
fullt upp med våra egna avdelningar och lokal flytten.
Kommer hända fram till nästa KS: Jag ska försöka organisera en träff och kanske
bestämma lite planer inför sommaren.

b) KUL:
Sedan förra rapporten har ingen av kårens ledare gått Trygga möten. Samtliga ledare som nu
saknar en aktuell Trygga möten-utbildning har fått mail och Al har kontaktats. Ingen har gett
någon återkoppling. Här behöver kårstyrelsen göra upp en plan för hur dessa ledare ska
genomföra kursen innan nästa KS.
Det finns god möjlighet att gå Leda scouting nu under våren, både digital karantänspecial (i
grupp men via videosamtal) och webbkursen som genomförs digitalt på egen hand.
Det är 10 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 april
Denna kurs innehåller samma teoridelar som den längre Leda scouting, men mindre
diskussioner och övningar. Kursen genomförs helt digitalt.
20 april kl.18-21.30 / 21 mars kl 18-21.30 / Sista anmälningsdag: 13 april /
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-korthet-karantanspecialapril-2021/
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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 i korthet - Digital maj 2021
Denna kurs innehåller samma teoridelar som den längre Leda scouting, men mindre
diskussioner och övningar. Kursen genomförs helt digitalt.
4 maj kl.18-21 / 5 maj kl 18-21 / Sista anmälningsdag: 25 april /
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-korthet-digital-maj2021/
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
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
Peter lägger ut ovanstående information på hemsidan och Moberg lägger ut den på
Facebook.
c) Kyrkan och påsk
Gustav Vasa kyrka var öppen natten mellan påskafton och påskdagen. Det var åtta scouter på
plats som höll kyrkan öppen. Eventuellt lyckades de rekrytera en scout till utmanarna.
d) Lokaler och materiel:
i.

Bredäng: Det vore bra att genomföra en fixardag i lokalen. Det står en whiteboard i
salen som är i vägen för vår verksamhet. Whiteboarden hör till hyresgästerna, Peter ska
prata med dem. Alla hopvikta bord i stugan – kan de flyttas till salen?

ii.

Rehnsgatan/Vanadis: Se Waingungas avdelningsrapport samt ovanstående punkt om
lokalerna.

iii.

Material: Inventering av material på Petters har gjorts av Robin. Konstantin har
kontaktas för att mäta ett antal saker. Allt från lokalen Bredäng uppmärkt ”Ut till
Petters” har transporterats till Petters. En brandpost (utrustning för att lyfta upp
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brunnslock samt 25 m vattenslang) har skänkts av Daniel Mathlein. Utrustningen står
mellan containrarna.
Surrningsstängerna måste åtgärdas. Robin håller på att organisera plats för dem.
e) Pettersberg: Peter och Konstantin har tagit omtag på avloppsproblemet och varit i kontakt
med en firma om det. De har även rotat i lite kommunarkivet och hittat information om
installationen av vårt befintliga avlopp.
De övernattningar som är planerade för maj – kan avdelningarna åka ut till Petters eller är
det totalstopp som Konstantin hävdar? Övernattningar kan genomföras på Petters men
avloppet ej får användas. Vatten får användas, det finns en kran på utsidan av storstugan
mot parkeringen.
f)

Ekonomi:
Inte mycket som händer just nu.
Stadsbidragsansökan är inte påbörjad och den borde ha varit inne den sista mars. Om någon
vill hjälpa till så får man gärna meddela Peter.
Vi har inte fått något besked om hyresbidraget för 2021 från kommunen. Vi har fått besked
om medlemsbidraget. Förut kom dessa två besked samtidigt men både detta och förra året
kom de vid olika tider.

16.

Övriga ärenden
a) Simon: sommaraktivitet/rekrytering
Det finns en tanke och plan att genomföra ett endagsläger i samband med 127-festivalen i
Bredäng. Detta skulle vara öppet för alla aktiva scouter med focus på unga ledare och kanske
ett sätt att få nya scouter. Ett möte kommer att genomföras den 19 april med 127organisatören där Simon deltar. Simon ska ha planeringsmöte med ledarna i Bredäng för
deras åsikter.
b) Lolle – bussresa till hajk
Äventyrarna ska genomföra en Kristihimmelfärdshajk den 13-16 maj. Önskemålet är att åka
längre från Stockholm och därför önskar man att kåren står för busskostnaden för en
tur/retur till Ånhammar. Kostnaden för en resa tur/retur till Brittmäss var 6000kr.
KS beslutade att godkänna busshyra för äventyrarnas hajk , kåren står därmed för
kostnaden.
c) Robin – sommarläger
Det har varit diskussioner inom upptäckargrenen inför sommarlägret. Inför förra KS
informerades KS om en konversation mellan Robin och Sofia. Diskussion fördes.
d) Lolle – val av ledare, se punkt 6

17.

Infobladet
Påsknatten i GV kyrka/Alban. Presentera projektgruppen/Harald. KO har ordet/Moberg.
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18.

KS avslutas

____________________________
Patrik Anelli
Ordförande

____________________________
Agnieszka Wrzalik
Sekreterare

____________________________
Sofia Lindberg
Justeringsperson
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