PROTOKOLL KS
Datum:2021-09-05/2021-10-01

Justerat: 2021-10-04

Kårstyrelsens sammanträde nr 493
Mötesdatum: 2021-09-05

Mötestid: 14:00

Plats: Stockholms scoutdistrikt, kansliet

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Konstantin Josefsson, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson,
Simon Ström, Sofia Lindberg, Leonard ”Lolle” Macchi samt Aksel Aardahl.
1.

KS öppnande
Patrik Anelli öppnade mötet.

2.

Val av justeringsperson
Aksel Aardahl valdes till justeringsperson.

3.

Justering av röstlängd
Det fastställdes att hela kårstyrelsen är närvarande och är beslutsmässiga. Det bestämdes att
justera röstlängden vid behov.

4.

Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med följande förändringar: Punkt 13/Verksamhetsplan
2021/22 och punkt 15/Arbetsfördelning kårstyrelsen återremitteras till nästa möte. Punkt
19/Maillistor tillägges till föredragningslistan.

5.

Genomgång av föregående protokoll
Protokoll för KS491 samt 492 är inte färdiga och återremitteras till nästa möte.

6.

Kompletterande val och förändringar
Det noteras att Aida Mamo inte är assistent på Krypen längre.
Det noteras att Martin Svendsen har avgått från krisgruppen.
KS beslutade att ledarutnämna Martin Karp till ledare i Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng.
KS beslutade att välja Alban Kjellgren Axlund (sammankallande/projektledare), Malte
Moberg, Lärka Nordberg, Jan Engwall, Patrik Anelli, Martin Karp och Harald Tydén till
projektgruppen för Vanadis.

7.

Lokalen Rehnsgatan/Vanadis – bilaga 1
Malte Moberg presenterade projektgruppens arbete för projektet Vanadis.
KS beslutade att fastställa projektgruppens arbete framöver enligt bilaga 1,
KS493_bilaga_1_Färdplan Vanadis.
Alla kårens medlemmar är välkomna att delta på ett allmänt ledarmöte den 12 september
klockan 16:30, fysiskt i Vanadislokalen eller digitalt, gällande Vanadislokalens framtid.
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8.

Terminsprogram HT21 – bilaga 2
KS beslutade att fastställa terminsprogrammet enligt bilaga 2.

9.

Scouternas Dag
Evenemanget verkar bli av. Gnagarna ska leta efter kontrollanter bland sina föräldrar.
Waingunga kommer inte att delta på evenemanget.

10.

Scouternas Natt
Tävlingsledningen har kontaktat oss och saknar vår kontrollbeskrivning. Kontrollen är färdig
och Alban Kjellgren Axlund ska skicka in den till tävlingsledningen, dock kan han inte delta
personligen på dagen.
Kvart i Gustaf kommer inte att delta på tävlingen.

11.

Distriktsstämma
Handlingarna till distriktsstämman har inte, de ska senast vara publika den 28 september.
KS beslutade att ett allmänt ledarmöte ska hållas den 3 okt klockan 17:30 för att diskutera
stämmohandlingar.
Det är bra att alla intresserade delegater deltar på det allmänna ledarmötet. På det
efterföljande kårstyrelsemötet den 3e oktober kommer delegater att utses.

12.

Rekrytering
En konsulent från Scouterna var på Bredängsskolan och delade ut informationslappar. Det
finns en möjlighet att det dyker upp mycket scouter på tisdag eller onsdag.
I Vasastan var nästan 80 anmälda till första mötet men det dök inte upp så många. Cirka 40
scouter och intresserade deltog. Det är många scouter på avdelningen nu, troligtvis beror
den stora tillströmningen av scouter på att vi är mer synliga.

13.

Verksamhetsplan 2021/22
Punkten återremitteras till nästa möte.

14.

Ansökan S:t Göranskommittén
Ansökan gällande sanitetsuppdateringen på Pettersberg behöver vara inne hos kommitteen
senast den 30e september.
Peter och Konstantin tittar på frågan, 50 000 kr kan vara lämpligt att ansöka om.
KS beslutade att uppdra Peter och Konstantin att söka medel från S:t Göranskommittén
gällande vår sanitetsuppdatering.

15.

Arbetsfördelning kårstyrelsen
Punkten återremitteras till nästa möte.

16.

AU informerar
Trygga möten: Det är just nu sju scouter vars Trygga möten går ut under året. Tre scouter har
utgångna Trygga möten-kurser. ALLA aktiva scouter ska genomföra kursen Trygga Möten var
tredje år.
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Observatoriedagen: Dagen inträffar den 14-15 september klpckan 13-17. En – två ledare
behövs. Avdelningarna i stan synkroniserar med varandra och stämmer av om det finns
intresse att delta och visa upp scouterna.
Nya mallar och loggor: Påminnelse till alla; det finns nya mallar och loggor på
http://www.gvb.nu/for_oss/mallar/2021/
Lägermaterial i containrar: Patrik var ute på Petters och plockade om materialet i
containrarna. Allt lägermaterial ligger nu i den vänstra containern, och den är väldigt full just
nu. Den högra containern är något tom.
Inför nästa läger kommer det krävas ett stort arbete med att sortera, gå igenom och ställa
iordning materialet.
Den stora frysboxen måste stå öppen för att inte mögla.
Det finns just nu två nycklar till containrarna. De finns hos Konstantin och Limpan.
Julavslutningen: Julavslutningen kommer att äga rum den 12 december. Församlingssalen
och Lillkyrkan är bokade. Förhoppningsvis får vi en organist till den ceremoniella delen av
avslutningen. Om någon vill ta ett större grepp om julavslutningen med planering och
genomförande så får man gärna göra det. Detta för att AU ska kunna fokusera på den
ceremoniella delen.
17.

Läger 2021
a) Spårarscouter – budget samt ekonomi
Intet nytt.
b) Upptäckarscouter – budget samt ekonomi
Inget nytt.
c) Äventyrarscouter – budget samt ekonomi
Inget nytt.
d) Utmanarscouter – ekonomi
Inget nytt.

18.

Rapporter och meddelanden
a) Avdelningsrapporter
i.

Stingarna:
Hänt sen senaste KS: Har haft ett utsparksmöte till Snabbfötterna. Har haft ett första
ordinarie möte, utan någon rekrytering. 17 nya (alla födda 2013). Av de gamla så dök
fem upp på mötet, men det finns fem till, de får vi se till att ringa ner till nästa möte.
Tack till Rebecka, Jesper och Sofia som hjälpte till på mötet.
Kommer hända fram till nästa KS: Scouternas utvecklingskonsulent har rekryterat i
Bredängsskolans 2or och 3or samt lämnat lappar till andra skolor i området. Vi får se hur
det blir på tisdag.
Övrigt: Ledarsituationen är knaper, endast Peter och Tahmeed som ordinarie ledare. Vi
jobbar på olika spår att lösa det.
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ii.

Krypen
Avdelningen har haft sitt första möte i onsdags. Det deltog totalt 19 scouter, och många
av dessa (över 10 stycken) var nya. Ledarna räknar med att det blir minst lika många på
nästa möte. På detta möte fick ledarna stöttning av fler ledare.
Det noteras att det i år är bättre mix av lugna och spralliga scouter, mycket bättre än
förra året.
Avdelningen ska delta på Scouternas höstdag. Ledarna har inte bestämt sig om eller när
de ska genomföra föräldramöten under terminen.

iii.

Waingunga:
Hänt sen senaste KS: Waingunga har haft sitt hejdå-möte och första riktiga möte med
nya scouter. Totalt var det 36 scouter och fem sjukanmälda, vilket är rätt optimal storlek
för oss. Blir vi några fler borde det vara ok också, men större än sex patruller blir vi helst
inte på grund av antalet ledare.
Förra söndagen var ledarteamet på kick-off på Gröna Lund vilket var väldigt roligt och ett
bra tillfälle att knyta an till varandra.
Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatta möten, planering av egen höstdag.

iv.

Snabbfötterna:
Ingen avdelningsrapport har skickats in.
Avdelningen har haft ett uppstartsmöte men inget riktigt första-möte. Åtta scouter har
lämnats över från Stingarna. Gnagarna och Snabbfötterna har haft en lägerutvärdering.

v.

Gnagarna:
Hänt sen senaste KS: Gnagarna har planerat sin termin och satsar på att få in nya
scouter, roliga aktiviteter och framförallt fler övernattningar än det varit under det
senaste året. På vårt första möte i måndags hade vi 33 scouter varav fem stycken var
helt nya, jättekul!
Kommer hända fram till nästa KS: Vi har intromöten för att scouterna ska komma in
bättre i sina nya patruller. Vi planerar även ett föräldramöte och att närvara på
scouternas dag den 25 september, om den
Övrigt: Vi är i nuläget många scouter! 36 inskrivna och fem stycken intresserade, vilket
såklart är jättekul! Detta innebär fem fulla patruller och även behovet av att vara minst
fem ledare på varje möte. Vi skulle jättegärna ta emot lite mer hjälp av någon som vill
hoppa in när någon av oss blir borta, eller en utmanare som vill testa att vara assistent.
VI har kollat runt lite men inte fått något riktigt napp ännu.

vi.

Skogsmännen:
Hänt sen senaste KS: Vi har börjat terminen, vi hade avslutnings möte samma vecka som
planeringhelgen där vi sa hejdå till våra avgående scouter. Sen har vi haft två möten med
dom nya scouterna, patrullsammarbets möte och eldnings möte.
Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer fortsätta med möten som vanligt, vi
kommer försöka blanda utemöten och inne-möten beroende på väder och vilket möte vi
har. Vi kommer ha några hektiska helger framför oss med invigningsövernattningen,
Scouternas dag och natt.
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Övrigt: Det är svårt att göra vissa saker när det är så stökigt inomhus. Vi behöver
desperat möjligheter att förvara saker. Vi i ledarteamet har diskuterat att träffas och
sortera igenom materialet och då behöver vi hyllor eller liknade för att förvara
materialet.
vii.

Rovfåglarna:
Avdelningen behåller tre scouter och fick upp fyra scouter från Snabbfötterna. En helt ny
scout har börjat. Ledarna är nöjda och avdelningen kan nu återgå till att ha patruller.
Avdelningen ska delta på Scouternas dag, hoppas delta på Scouternas Natt samt
genomföra en invigningsövernattning. Det är tyvärr så att avdelningen är för få för att
delta på Scouternas Natt och har ansökt om dispens (de är endast tre deltagare).

viii.

Kvart i Gustaf:
Avdelningen har genomfört ett första möte i förra veckan. 15 scouter deltog på mötet
men på pappret är man 28 scouter. Två fjärde-åringar deltar på avdelningen.
Ett terminsprogram är spikat. Inom en snar framtid så kommer avdelningen att
genomföra en invigningsövernattning och delta på Halvmarathon samt Stockholm
Marathon.

ix.

Betongen:
Hänt sen senaste KS: Vi har inte haft någon träff ännu.
Kommer hända fram till nästa KS: Jag ska planera en träff där vi alla möts och snackar
lite om framtiden och vad vi vill göra med laget.

b) KUL:
Under kårstämman fick jag möjlighet att stämma av utbildningsläget med nästan alla ledare
som var på plats. De fick information om Trygga möten och vi pratade om övriga utbildningar
som kan vara intressanta. Mail med mer information har skickats ut till intresserade ledare.
Efter att ledare och funktionärer valts har mail med information om Trygga möten,
ledarutbildning och utdrag ur belastningsregistret skickats ut till valda ledare.
Sedan kårstämman har nio ledare genomgått Trygga möten.
Det är nu tre ledare och styrelsemedlemmar som 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.
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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.
12 september / Sista anmälningsdag: 1 september
/https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/46/leda-scouting-i-trollbcken
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
Leda avdelning
En kurs för dig som tar eller vill ta ansvar för avdelningens arbete på lite längre sikt. Som
avdelningsledare eller som stöd till avdelningsledare. Kursen fokuserar på den långsiktiga
planeringen och hur du tar hand om och stöttar ett ledarteam. Du lär dig också hur du kan
anpassa verksamheten så att den passar barn med olika förutsättningar. Kursen består av
minst två delar med peer learning emellan, då du får utveckla något i verksamheten och ha
regelbunden avstämning med en annan kursdeltagare. Det är inget hinder att ha gått ALU
eller Ledarutbildning SCOUT tidigare. Kåren står för hela avgiften.
Leda avdelning Tredelad
22-24 okt Skatboet / 4-6 feb Gilwell /13-15 maj Vindalsö /Sista anmälningsdag 20 september/
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/72/leda-avdelning-tredelad
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: Materialförrådet behöver rensas och en stång behöver lagas.

ii.

Vanadis: Moberg har beställt två stycken toners till skrivaren med option på fler när vi
behöver. Kostnaden blir cirka 300 kronor plus 90 kronor i frakt. Moberg har även rensat
en del i lokalen Vanadis.
Material: Surrningsstängerna har fått ytterligare lager roslagsfernissa på ändarna och
två lager med träolja. Detta ska torka i några dagar och sedan ska ytterligare två lager

Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 493

Sid 6/10

träolja målas. Surrningsstängerna borde vara klara att hämta i slutet av september (torra
och fina).
Fördelen med träoljan jämfört med fernissa är att man i juni varje år kan lägga på ett
eller två lager till och de kommer att vara perfekta när hösten börjar. Fernissa är bara ett
ytskydd som lätt skavs bort.
d) Pettersberg:
Vår ena varmvattenberedare har gått sönder, det tog två resor innan det listades ut vad det
var för fel. Huset är numera omkopplat så att allt körs från den vänstra beredaren.
En ny termostat är beställd och kommer i slutet av veckan, den beräknas vara monterad och
klar innan nästa uthyrning. Detta är inget garantibyte då termostaten varit dränkt i vatten på
>250mm vattendjup...Detta är i sin tur är ett stort problem som måste hanteras. Konstantin
och Limpan funderar på en mer permanent lösning.
Fullbokat på Petters, alla helger är bokade. Det tog två dagar att fylla upp de helgerna som
kåren släppte frö extern uthyrning. Många stora avdelningar vill hyra Petters.
Det finns plank som har varit mögliga, de ska inte användas till annat än eldning! Man får
gärna ställa upp dem mot containrarna så att de kan torka. De får dock INTE NUDDA annat
material än plåten på containrarna.
Fogels trappa är inte klar. Risken med att förankra trappen i huset är att huset rör på sig då
denna trapp är större än den gamla.
e) Ekonomi:
Peter gick igenom lägerekonomin för läger 2021. Både detta och förra årets läger är
annorlunda ekonomiskt än tidigare år.
Waingunga och Gnagarna deltog i ett projekt, Världsförbättrarna, som ordnades av
Riksorganisationen Scouterna. De har fått 10 000 för detta och kåren beslutade att
avdelningarna får 25% vardera och resterande medel går till kåren.
19.

Maillista
KS beslutade att nedanstående maillistor uppdateras enligt nedanstående mottagare:
info@gvb.nu – mottagare är AU.
al@gvb.nu – mottagare är alla kårens Al.
valberedningen@gvb.nu – ska uppdateras och skickas till Elsa Jackson-Ward, Erik Frykholm,
Rebecka Insulander, Harald Tydén samt Baltazar Biverstål. Just nu vidarebefordras mail till
AU.
vko@gvb.nu – mottagare är Konstantin Josefsson.
lokalfogdevanadis@gvb.nu – mottagare är Malte Moberg, Alban Kjellgren Axlund, Konstantin
Josefsson samt Patrik Anneli.
lokalfogderehnsgatan@gv.nu – mail vidarebefordras till Patrik Anneli.
nylokal@gvb.nu är uppdaterad med de nya medlemmarna i projektgruppen (Alban Kjellgren
Axlund, Malte Moberg, Lärka Nordberg, Jan Engwall, Patrik Anneli, Martin Karp och Harald
Tydén)
gardsfogde@gvb.nu – mottagare är Konstantin Josefsson.
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20.

Övriga ärenden
Bredängsloppisen – Simon Ström och Vanesa Gracia Sanchez deltog. Det var ett simpelt
upplägg med uthyrda bord men det såg verkligen bra ut. Vi borde delta nästa år.

21.

Infobladet
Allmänt ledarmöte den 12 september klockan 16:30, fysiskt i Vanadislokalen och digitalt,
gällande Vanadislokalens framtid./ Allmänt ledarmöte den 3 okt klockan 1730 för att
diskutera stämmohandlingar till distriktsstämman/ Scouternas Dag/ Scouternas natt/
Registerutdrag.

22.

KS avslutas

____________________________
Patrik Anelli
Ordförande

____________________________
Agnieszka Wrzalik
Sekreterare

____________________________
Aksel Aardahl
Justeringsperson
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Bilaga 1 – Vanadis färdplan

Se bifogat dokument
KS493_bilaga_1_Färdplan Vanadis.pdf
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Bilaga 2 – Terminsprogram
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredning HT21
Augusti

v31

v32

v33

v34

v35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September
v35

v36

v37
KST 14:00

Skolan börjar
Skogsmännen börjar
Planeringshelg Pettersberg
Pettersbokningar 14:30

v38

Gnagarna börjar
Waingunga börjar
Rovfåglarna / Krypen / Stingarna börjar
Ank-Arr / Ting / Försmak
v39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

KiG börjar

KS 14:00

Halvmarathon
Allmänt ledarmöte om Vanadis (em)

Rovfåglarna invigningshajk Torpet/v-skydd /
Skogsmännen ÖV Petters
AL möte Vanadis 20:00

KiG ÖV Petters
Scouternas Dag
Scouternas förvaltningsmöte, digitalt

Snabbfötterna börjar

November

December

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

v44

v45

V JOTI/JOTA / Distriksstämma
v46

Höstlov
v48

KS 18:30
v49

TOIS stormöte

v50

Upptäckarna ÖV Petters / K
Krypen / Stingarna ÖV lokalen Brd /
Wainguna ÖV (ej Petters)

20
21
22
23
v47 24
25
26 Äventyrarna ÖV Petters
27
28 1a advent GV-kyrka
29
v48 30

v51

v52

KiG VINER ÖV Petters
KS 18:30

Julavslutning 14-17

Skolan slutar
Julafton, Julvaka, Midnatsmässa
Julotta
Ekurs Jul + Tomtekurs

Nyårsafton
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Oktober
v39 1
2
3
4
5
v40 6
7
8
9
10
11
12
v41 13
14
15
16
17
18
19
v42 20
21
22
23
24
25
26
v43 27
28
29
30
31

Waingungas Höstdag
KS 18:30

Gnagarna ÖV Petters
Scouternas Natt / Stockholm Marathon

Äventyrarna ÖV JOTI/JOTA / Distriksstämma

Snabbfötterna ÖV Petters

Januari
v52 1
2
3
v1 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nyårsdagen

Trettondedag jul
Planeringshelg Pettersberg
Pettersbokningar 14:30
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