PROTOKOLL KS
Datum: 2022-03-17

Justerat: 2022-04-06

Kårstyrelsens sammanträde nr 499
Mötesdatum: 2022-02-06

Mötestid: 18:30

Plats: Teams-möte

Närvarande: Konstantin Josefsson, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Simon Ström, Sofia Lindberg
samt Aksel Aardahl.
1.

KS öppnande
Konstantin Josefsson 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 utan tillägg.

5.

Genomgång av föregående protokoll
KS497 samt 498 återremitteras till nästa möte.

6.

Kompletterande val och förändringar
KS beslutade att notera att assistent Jolie Mineth ej är aktiv på tidigare vald avdelning
(Krypen).

7.

Statusuppdatering Covid-19
Restriktionerna släpper på onsdag. Detta kommer troligtvis inte att förändra vår verksamhet.
En skillnad kommer dock att vara att kåren inte längre kommer att stå för bussresor.
Styrelsemötena är numera öppna för alla och återgår till tidigare upplägg där externa
besökare är välkomna. Frågor och ärenden ska dock fortfarande föranmälas.

8.

Projekt Märken och stegring – bilaga 1
Simon är ansvarig för projektet och redovisar ett dokument över programstegring för de olika
nivåerna. Första fliken i dokumentet utgör en grov uppdelning av aktiviteter och uppgifter
medan flik två är mer detaljerad scoutteknik. Märkesboken kommer att integreras i detta
dokument i ett senare skede.
Simon ska diskutera innehållet med varje gren för att kontrollera att det stämmer.
Simon önskar få in förslag på vad man kan göra på en femårscykel. Sofia föreslår att även
diskussioner kring värderingar, reflektion och identitet bör finnas i dokumentet.
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Simon kommer att presentera projektet på kommande AL-råd och diskutera innehållet med
avdelningarna under våren.
9.

Ansvarig kåravslutning
Våravslutningen kommer att hållas i den 5 juni på Varpaängarna i Bredäng. Kårmästerskap i
livlina kommer att genomföras. AU kommer att efterfråga intressenter för att ansvara för
kåravslutningen på kommande AL-råd.

10.

Scouternas Dag
Tävlingen går av stapeln den 7 maj i Långbro park. Kåren är ansvariga för två kontroller.
Kårens tävlingsansvarige Alban Kjellgren Axlund letar ansvariga för kontrollerna.

11.

AU informerar
Registerutdrag – Två aktiva ledare behöver fortfarande visa upp utdrag.
Trygga möten – Två aktiva ledare som har kvar att genomföra kursen.
AL-råd – Kommande AL-råd kommer att vara fysiskt. Inbjudan kommer att uppdateras med
detta samt att Projekt programstegring och kåravslutning kommer att diskuteras.
Brev från styrelsen – Medlem som mottog brevet från styrelsen har svarat styrelsen.

12.

Läger 2021
a) Spårarscouter – budget – bilaga 2
Spårarscouterna kommer att åka på Miniscout på Vässarö under perioden 19-22 juni.
Preliminärt räknar man med 86 deltagare. Budgeten är inlämnad och gås igenom.
KS beslutade att fastställa budgeten för spårarlägret 2022.
b) Upptäckarscouter – budget – bilaga 3
Budget har lämnats inför mötet och diskuteras.
KS beslutade att fastställa budgeten för upptäckarlägret 2022.
c) Äventyrarscouter – budget
Äventyrarledarna ska ha lägermöte inom en snar framtid. Just nu finns ingen utsedd
lägerchef eller budget.
d) Utmanarscouter
Utmanarscouterna har haft en planeringshelg och starka krafter vill åka utomlands.
Alternativen som finns på bordet just nu är tågluff och Gotlandscykling.
Utmanarscouterna kommer att arbeta på tre löpartävlingar för att tjäna pengar inför
sommaraktiviteten.
10 utmanarscouter åker på eget initiativ till Jamboree 22 med Roslags Näsby Scoutkår.
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13.

Rapporter och meddelanden
a) Avdelningsrapporter
i.

Stingarna:
Hänt sen senaste KS: Kört 3 första avdelningsmötena. Gjort om patrullerna, har nu 5 st.
Ingen scout verkar hittills ha slutat. Har haft demokratimöte och fixat med statsbidrag.
Kommer hända fram till nästa KS: Ska sätta igång med intressemärken.

ii.

Krypen
Hänt sen senaste KS: Vi har haft tre avdelningsmöten som alla har varit lite lugnare än i
höstas. Vi har haft en sjunkande närvaro, från 18 på första mötet till 12 scouter nu
senast. En del som har anmält att de var sjuka, så vi är inte så oroliga. En ny scout har
börjat och efter henne så har vi sagt stop till nya scouter.
Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha ett rymdmöte, ett pulkamöte och
ett hantverksmöte (vi blev inspirerade av Stingarnas bestickshantverk, men är lite osäkra
på hur man gör).
Övrigt: Jolie har meddelat att hon inte kommer kunna vara med så mycket mera, utan
bara vid enstaka fall. Detta innebär att vi kommer behöva en till ledare för det mesta när
vi har cykelhjul med våra fyra patruller.

iii.

Waingunga:
Hänt sen senaste KS: Ordinarie möten, god ledar- och scoutnärvaro (43 scouter och 6
ledare senaste mötet). Vi har varit utomhus mer än vanligt i och med coronaläget.
Initialt lägerplaneringsmöte med spårarnas AL:ar har hållits.
Kommer hända fram till nästa KS: Fortsatta möten. Utdelning av lägerbrev 1 och
övernattningslapp.
Övrigt: Vi har blivit av med fler och fler lyktor, om någon avdelning vet att man lånat
från oss får de gärna lämnas tillbaka. Vi har hittat både våra lyktor, skrivunderlägg,
sjukvårdslåda och pysselmaterial hos andra avdelningar.

iv.

Snabbfötterna:
Hänt sen senaste KS: Sedan senaste KS har vi fortsatt med möten samt satt våra nya
patruller och valt att ta bort en (Bävern) för att kunna fylla ut resterande patruller.
Kommer hända fram till nästa KS: Fram till nästa KS kommer vi fortsätta hålla oss
utomhus och hoppas på snö till pulkamöte.
Övrigt: I övrigt har vi haft lite ledarbrist pga sjukdom och annat men hoppas att vi blir
fler framöver!

v.

Gnagarna:
Hänt sen senaste KS: Vi har fortsatt med möten utomhus, bland annat skridskomöte och
samarbete. Vi har även gett ut det första lägerbrevet samt inbjudan till vårens första
övernattning. Vi ligger inte riktigt på samma antal scouter som i höstas, men troligast är
det för att det är några sjuka/i karantän varje vecka.
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Kommer hända fram till nästa KS: Vi fortsätter med möten med bland annat sjukvård
och kärlekstema. Dessutom ska vi planera och genomföra övernattning ute på Påta, med
lite extra fokus på hantverk och att göra hajkbrickor.
vi.

Skogsmännen:
Ingen rapport har skickats in till detta KS.
Information finns om att antalet patruller har minskat från tre till två. Sofia föreslår att
äventyrarledarna deltar på ett Gnagarmöte som en broaktivitet. Förslaget tas upp på
kommande AL-råd. Nästa år kommer cirka 23 scouter att gå upp från Gnagarna.

vii.

Rovfåglarna:
Hänt sen senaste KS: Vi har haft möten enligt plan, men valde att ställa in
grottexpeditionen pga stormen. Tillsammans med Skogsmännen var vi igår på
Bergianska trädgården, Edvard Anderssons Växthus, där vi besökte olika klimatzoner och
undersökte olika växter inne i värmen. Efteråt så tog vi en promenad bland växterna
utomhus också (främst olika barrträd). Närvaron är god överlag och vi brukar ha en
borta pga utav sjukdom på våra möten.
Kommer hända fram till nästa KS: Vi kommer att ha ett Woodcraftmöte med fokus på
spår ifrån djur samt kompasskurs. Terminens första patrullmöte kommer att äga rum
och vi kommer ha ett eldningsmöte där vi låter våra äldre scouter få lära sig lite mera
avancerade tekniker så dom inte upplever att eldningen blir samma sak hela tiden (då vi
behöver lära våra nya grunder). Vi planerar att köra Leda Patrull (E-kursen), på
sportlovet.
Övrigt: Det känns som att avdelningen går starkt framåt. Vi har haft patrullinvigningar
och i samband med det så kom vi in på en diskussion ifall vi bör se över kårens alla
patrullinvigningar för att rensa ut inslag som kan ses som förlegade. Diskussionen lär
fortsätta inför nästa år.

viii.

Kvart i Gustaf:
Hänt sen senaste KS: Scoutmöten varje onsdag. Ca 10 scouter per möte. Vi har varit
främst i Vanadis.
Kommer hända fram till nästa KS: Skidresa till Romme 12/2 Fler scoutmöten.
Övrigt: Vi har planerat sommaraktiviteter. Tågluff Europa 4-14/7. Som backup har vi
cykla på Gotland. Några scouter ville även vara med på Jamboree men vi ledare hade
inte möjlighet. Däremot erbjöd RNS att de kunde åka med dem såsom de gjorde på
Boomerang. Det blev totalt 10 scouter som anmälde sig. Vi ledare är lite oroliga för
budgeten för sommarresan och vi har sagt till scouterna att vi vill att vi samlar in så
mycket pengar att varje scout inte behöver betala mer än 5000kr för tågluffen. Planen är
att anmäla oss till fler lopp o även sy madrasskydd. Är 5000kr rimligt att betala ur egen
ficka? Några åker även på jamboree o får då betala även för det.

ix.

Betongen:
Har inte verksamhet denna termin.
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b) KUL:
Sedan förra rapporten har två ledare genomgått Trygga möten. En ledare har gått Leda
scouting - webb.
Påminnelsemail har gått ut till en av de ledare som nu behöver gå Trygga möten, en är
fortfarande inte registrerad i Scoutnet.
Från och med 9 februari genomförs kurser på plats igen. Just nu finns det gott om möjlighet
att anmäla sig till olika typer av kurser, läs mer nedan och de som vill bolla tankar om vad
som kan vara ett bra nästa steg är välkomma att höra av sig.
Inför nästa KS är det 2 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.
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 - Bandhagen
17 februari 18.30-21 / 19 februari 08-17 / Sista anmälningsdag: 6 februari
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/125/leda-scouting-i-bandhagen
Leda scouting i korthet - Vällingby
19 februari 9-17 / Sista anmälningsdag: 6 februari /
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/131/leda-scouting-i-korthetvllingby
Leda scouting i korthet - Sollentuna
2 april 9-16 / Sista anmälningsdag: 25 mars / https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurserutbildningar/132/leda-scouting-i-korthet-sollentuna
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://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/webbutbildningar/ledascouting-distans/
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Leda avdelning
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. Det är inget hinder att ha gått ALU eller Ledarutbildning SCOUT
tidigare. Kåren står för hela avgiften.
Leda avdelning Vinter - i Stockholmsområdet
25-27 mars / 22-24 april / Sista anmälningsdag 13 mars /
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/110/leda-avdelning-vinter
Kursen består av två helger och utbyte med en annan kursdeltagare (peer learning )
däremellan.
Leda avdelning Sommar - på Vässarö och i Stockholmsområdet
17-23 juni / 22 oktober / Sista anmälningsdag 3 april
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/134/leda-avdelning-sommar
Kursen består av en vecka och en heldag samt utbyte med en annan kursdeltagare (peer
learning) däremellan.
Treklöver Gilwell
Treklöver Gilwell är till för dig som vill fördjupa ditt ledarskap för att utveckla verksamheten
vidare. Utöver kurstillfällena gör du ett personligt utvecklingsarbete som du genomför
självständigt. Kursen vänder sig till dig som varit ledare i minst tre år.
TG Alla årstider
26-29 maj 2022 Rättvik / 30 sept - 2 okt 2022 Gilwell / 10-12 feb 2023 Gilwell /Sista
ansökningsdag 28 februari
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/109/treklver-gilwell-alla-rstider
TG Flersteg
25 september 2022 19-21 digitalt / 14-16 oktober 2022 Gilwell, Flen / 15 januari 2023 19-21
digitalt / 2-5 februari 2023 Storvallen, Jämtland / 23 april 2023 19-21 digitalt /18-20 maj 2023
Gilwell, Flen /Sista ansökningsdag 1 juni 2022
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/136/treklver-gilwell-flersteg
Friluftsledarutbildning
Det finns tre olika inriktningar, Vinterfjäll, Sommarfjäll och Kajak för dig som vill bli trygg i att
ta med en grupp scouter på friluftsäventyr inom något av dessa områden. Alla kurser består
av ett tillfälle där deltagarna lär sig om friluftsområdet och planerar en utfärd för
äventyrarscouter och ett tillfälle där den planerade utfärden genomförs med
äventyrarscouter som deltagare.
Kajak, två skärgårdar
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/135/friluftsledarkurs-kajak-tvskrgrdar
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Sommarfjäll del 2
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/129/friluftsledarkurssommarfjll-del-2

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) Status projekt Vanadis
Ingen rapport har skickats in till KS. Ett projektmöte är planerat till imorgon.
d) Lokaler och materiel:
i.

Bredäng: En klädstång i ett förråd har gått sönder och behöver lagas.

ii.

Vanadis: En fönsterbult saknas.

iii.

Material: Lägermaterialvård på Petters den15 maj.

e) Pettersberg:
Scoutstugan står kvar och det är en skridskobana framför den. Gårdsfogdarna har inte gjort
mycket just nu men planerar att åka ut nästa gång en av kårens avdelningar är ute.
Vi har inte hört något från kommunen gällande avloppet. Just nu väntar vi på att SRV
godkänner att de kan tömma de planerade tankarna även på vintern. Peter kontrollerar
status på ärendet hos kommunen via vår entreprenör.
Vårt nyttjandetillstånd har gått ut.
f)

Ekonomi:
Det har kommit in mycket gåvor till projekt Vanadis. Senaste summan är 112 000kr. Alla
donatorer behöver tackas ordentligt, vissa har skänkt 10-15 000kr.
Kåren beslutade om att Projekt Vanadis har en budget på 166 000kr med reservation på 20%.
Donationerna täcker hittills nästan 70% av denna budget.
Kåren har fått Sensusbidragen för 2021. För år 2022 är Peter ute i mycket god tid och det är
möjligt att redan nu rapportera närvaro i Sensus-patrullerna.
Det är dags för statsbidrag och Peter kommer att maila alla avdelningsledare om detta.
Nya scouter betalar direkt via Scoutnet. Ingen betalning görs till ledarna längre.

14.

Övriga ärenden
Inga ärenden anmälda, punkten utgår.
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15.

Infobladet
Lokalgruppen eller Waingunga skriver en beskrivning om sin verksamhet.. KO har ordet.
Rovfåglarna beskriver sig själva.

16.

KS avslutas

____________________________
Konstantin Josefsson
Ordförande

____________________________
Agnieszka Wrzalik
Sekreterare

____________________________
Sofia Lindberg
Justeringsperson
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Bilaga 1 – Projekt programstegring
Programstegringen i GVB
Uppdaterad
2022-02-06

Ändra ordningen i tabellen, så att grenarna är högst upp i tabellhuvudet och sen allt annat nedanför

Åldersgrupper Upplägg

Antal ledare

Spårare

Upptäckare

Äventyrare

Antal helger

Fokus på att gruppen ska lära sig genom göra. Lära sig
1 ÖV med avdelningen, 1 ÖV med
grunderna och strukturen för vår verksamhet. Ha roligt
åldersgruppen och 2 dagsaktiviter
och stanna kvar! Ledarna styr allt i regel.
Så många som möjligt per år

Läger

Märken
Egna
4-5 dagar,
märken,
ofta på
samt
Miniscout på intressemär
Vässarö
ken
Hur långt är
kollo och
andra
scoutkårer?

Symboliska ramverket

Matlagning

Avdelningsflagga, avdelningsrop,
sölja med namn på, patrullhörn,
patrullnamn

Allt serveras,
utom när det
är en
programpunkt

Patrullen blir lite viktigare, scouten lär sig mera
2 ÖV med avdelningen, 2 ÖV med
kunskaper, fokus på nyfikenheten i lärandet. Ha roligt!
åldersgruppen och 2 dagsaktivter per
Ledarna styr allt i regel.
1 per patrull och en till år
7 dagar

Avdelningsflagga, avdelningsrop,
sölja med namn på, patrullflaggor,
Nyingen och patrullrop, patrulllåda,
scouten
avdelningsinvigning

Allt serveras,
utom när det
är en
programpunkt
, lagar något
själva på
stormkök

Patrullen i fokus, scouten lär sig mera avancerade
kunskaper och praktiserar dessa i sin patrull. Ha roligt!
Patrullen får planera egna aktiviteter, så som PM och
PÖ ibland men ledarna styr det mesta. Rådspatrullen
kan lyfta frågor med ledarna.
1 per patrull och en till ca 1 helgaktivitet per månad

Avdelningsflagga, avdelningsrop,
patrullsöljor, patrullmärke
patrullflaggor, patrullrop,
rådspatrullflagga, rådspatrullrop,
rådspatrullsmärke, rådspatrullsölja,
eget patrullmaterial och lya,
Vägvisaren, avdelningströjor,
stigfinnaren, avdelningsinvigning samt
insikten
patrullinvigningar

På
övernattning
så serveras
maten, annars
lagas den av
patrullen, på
stormkök eller
öppen eld.

12 dagar

Utmanare

Fokus på att gruppen ska utvecklas, praktisera
avancerade kunskaper, träning inför att bli ledare
genom att stegvis minska ledarnas styrning av
programmet till att scouterna planerar mer. Ha roligt! 2-3 stycken

ca 1 helgaktivitet per månad

7-14 dagar

Rover

Är helt självgående. Laget är skapat för ett syfte.

?

2 gånger per termin

7-14 dagar

Lagflagga, lagsölja, lagrop, lagtröja

?

1-2 gånger per termin

?

Kårens symboliska ramverk

Ledare
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Maten lagas i
regel av laget
tillsammans.

Vänta lite
med
utmanar
delen då
den blir
för stor
just nu

Scouttekniker och program översikt
Varje del här bör få en egen flik
Åldersgrupper Eld

Spårare

Upptäckare

Äventyrare

Utmanare

Tända tändsticka,
tända lykta

Orientering

Sjukvård

Korta streckor, orientering i
patrull eller par, inlärning,
snitslade banor
Plåster, tvätta

Mellanlånga streckor,
orientering i par, på hajk i
Tända lyckta, tända patrull (med tät kontakt med
stormkök, elda
ledare via stationerna),
tillsammans med
kompasskurs, karttecken,
Livlinebår, LABC,
ledare
Lära sig STOP
Larma 112

Stormkök, elda
själva,
tävlingseldning, för
matlagning

Längre sträckor,
kompasskurs,
positionssystem, orientering
själva eller i par
(tävling/träning), med
patrullen på hajk,
nattorientering med ledare,
stegning i terräng, tekniker
för att ej gå vilse/när du är
vilse

Eld i
överlevnadssituatio
n (hålla en eld vid liv Triangulering,
ensam)
nattorientering i par

Tryckförband,
stödförband, bårar,
skavsår, LABC, teorier,
lära ut om psykisk
ohälsa enligt Trygga
Mötens riktlinjer (för
att undvika att det blir
mer skada än hjälp)

Chiffer

Knopar
Överhandsknop,
rådbandsknop,
överhandsknop i åtta,
skotstek Bonus: japansk
förkortningsknop, rosett,
Vanliga blommor och
ränknop vattenknop,
träd, stora däggdjur
fiskarstek (alla
Baklänges, varannan
Bonus: vanliga
bonusknoparna är
bokstav, grafiska, Bonus: stjärntecken så som syns baserade på en
Sifferchiffer
på himlen
överhandsknop)

Brädgård, scoutscout,
sifferchiffer,
förskjutningschiffer

Brädgård, scoutscout,
sifferchiffer,
förskjutningschiffer i
svårare varianter,
stavchiffer Bonus: Kriskros, pyramid, varianter
på scoutscout

HLR - certifierng

Rover

Ledare

Riskanalys och
förebyggande
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Woodcraft

Livlina

Kniv

Surrning Kimspel

6 m, visa upp
hansalina för
verkligehetskoppl Använder
ing, isdubbar
ej kniv
Inget

Norden

Mindre däggdjur, växter,
vanliga fåglar,
stjärntecken (som man
födds i), vanliga fiskar,
vanliga svampar, vanliga
mossor, återvinning

Dubbel skostek, skostek
med ögla, pålstek, dubbelt
halvslag runt något (ej i
luften), vattenknop Bonus:
Pålstek runt livet,
kirrugknop, Dick-Turpin
(Smuglarstek),
8 m, öva stående
Kärleksknop, Timmerstek med Hansalina,
med mula
isdubbar, isvett

Insekter, fiskar, geologi,
mossor, lavar, svampar,
fåglar, lokalisera
stjärntecken samt
astronomi, marinbiologi,
ekologi, miljö och klimat

(Alla knopar) Dubbelt halv
slag i luften, constrictor,
dubbelt halv slag om egen
part, flaggbend,
trumpetstek, engelskt
säckknop, valknop,
Gilwellknop
(vänskapsknop), hunters
stek, pålstek runt livet,
dubbel pålstek, Bonus:
Dick-Turpin (Smuglarstek),
Timmerstek med mula

Ska ha
med sig
kniv till
10 m, liggande
allt.
kast (samt med Använder
Hansalina), bada yxa och
isvak
såg.

Svårare knopar t.ex.
flerslagen valknop

12 m, mer
avancerade
tekniker för
livräddning i
vatten/vak

Använder
röjsåg, lie

Jambore
e

12 m

Tar
motorsåg
skörkort

Rover
MOOT

12 m

Använder
kniv på
helger
och tar
knivbevis
samt såg
och
yxbevis.

Vinkelsur
rning och
träning
på
trefötter,
surrar
med
ledarna
på läger

Alla sinnen

Internati Personliga
onellt
mått

Vinkelsur
rning,
trefot,
raksurrni
ng, surrar
själva på
läger

Uppskatta
längd och
vikt

Egna mått
på kroppen,
Komma ihåg
Mätning
t.ex. antal
Europa, utav
utav
WOSM flaggstång
liknande
och
(utan
objekt
WAGGGS matte)

Oförberett
Kimspel
(Kunna ge
vittnesmål),
spår med
saker som
ska
memoryeras

Stegning (i
terräng),
Tidhållning,
mätning
Världen, utav
JOTI,
flaggstång
Jambore (matematis
e
kt)

Sjömaning

Signalering

Scouting
(ideologi)

Scoutdräkt
Nya medlemmar får
halsduk vid
Kunna
mötesceremoni och
signalera när
blir invigda i kåren,
du är i nöd
Va en just
scoutskjorta förväntas
Skillnad på rep
(visselpippa, Rita egen sölja, kompis,
Enkel fakta om efter en termin, sölja
och snöre,
vifta med
vänskapsarmban scouthälsning, vår historia,
med namn på (förklara
japansk
bägge
d, matpåse,
berätta att
t.ex. när vi
på föräldramöten mm.
förkortningsknop händerna på ljuslyktor,
scoutlagen
startades och varför vi har
som armband
en båt)
handtag till bestik finns
var
scoutdräkt)

Kunna göra
skostek på olika
tjocka rep, öva på
makramé,
enklare
grytunderlägg,
Morse (som
apnäve
chiffer), SOS

Makramébälten i
patrullfärger,
göra
valknopssöljor,
repkunskap,
taglingar och
Morse,
splitsar
komradios

Hantverk

Göra egen sölja,
göra egna
böcker,
grytunderlägg,
nyckelringar med
apnäve, täljning,
prydnadsknopar,
paracordarmband
(makramé)
Bonus: ett första
makramébälte

Hajkbricka,
makramébälte,
avdelningströja,
skydd och
märkning samt
lagning utav
patrullmateriel,
patrull loggbok

Lagtröja, flagga,
avancerat
Semaforering läderarbete (t.ex.
, långdistans större
radio
mojjagömma)

Kunna göra nya
rep till
verksamheten
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Scouthistoria

Mer
information
kring
scoutrörelsens
historia,
Scoutlagen i
scoutings
allmänt och
grundande,
fokus på någon Bonus: Besöka
punkt
scoutmuseet

Sölja med namn på,
förklara varför vi har
scoutdräkt, förklara
varför vi har
uppkavlade ärmar

Gå igenom
scoutlagen,
punkt för
punkt, lag och
löfte, avlägga
scoutlöfte

Varför scouting
grundades och
dess syfte, mer Sölja utan namn,
info om BP:s liv patrullmärke

Reflektera över
scouting i stort,
se syftet med
scouting, läsa
Scouting for
Boys eller
något liknande

Kunna förklara
för sig själv och
andra vad vi
håller på med
(varför är jag
scout?)

TG-halsduk

Personlig
utrustning

Patrullen

Sångbok,
inneskor,
slitstarka
kläder

Medlemskap
i en patrull,
gör saker
med
patrullen,
patrullhörn
eller dylikt

Papper,
penna,
plåster,
sångbok, kniv
(ÖV),
inneskor,
slitstarka
kläder

Patrullflagga,
patrullrop,
PL, VPL,
patrulltält på
läger Bonus:
Patrulllåda

Inneskor,
papper,
penna,
plåster, första
förband,
kompass (2x
ptrl)
tändstickor,
säkerhetsnål,
diverse
böcker,
slitstarka
kläder

Patrullsölja,
patrullmater
iel,
patrullmärke
,
patrullinvigni
ng, lyor,
patrullmöte,
patrullövern
attning,
rådspatrull

Ledarpatrull

Bilaga 2 – Spårarläger 2022 Vässarö
Intäkter
Antal
Pris/enhetTotalt
Deltagaravgifter spårare
65
1 500
97 500
Föräldraavgifter
8
1 000
8 000
Ledaravgifter
13
0
0
Lägerbidrag
260
35
9 100
Summa
114 600
Kostnader
Förläger
Deltagarsubventioner
Bilersättning
Släphyra
Båttransport
VÖ-kostnad
Sjukvård
Hyra buss
Förbrukningsmateriel
Lägermateriel
Programmateriel
Märken
Markan
Admin
Övrigt
Summa
Resultat

1
5
120
2
86
258
1
4
1
260
1
86
86
1

2 500
750
25
500
140
215
1 000
5 000
2 500
15
1 000
10
30

Waingunga
Stingarna
Krypen

Scouter Ledare
Föräldrar
30
7
4
20
4
2
15
2
2
65
13
8

2 500
3 750
3 000
1 000
12 040
55 470
1 000
20 000
2 500
3 900
1 000
860
2 580
0
0
109 600
5 000

Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 499
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Bilaga 3 – Upptäckarläger 2022. Brittmäss
Antal:
Gnagarscouter

25

Gnagarledare

5

Snabbisscouter
Scouter totalt

10
35

Snabbisledare
Intendentur

4
2

Föräldrar
Ledare totalt

1
12

Deltagare totalt

47

Namn

Antal

Pris per enhet

Totalt

Intäkter
Scouter

35

1800

63000

Ledare

11

0

0

1

1000

1000

287

35

10045

Föräldrar
Lägerbidrag
Totalt intäkter

Förläger
Deltagarsubventionering
Milersättning
Släp för materiel
Sjukvård
Förbrukningsmateriel
Lägermateriel
Programmateriel
Märken
Mat
Lägerhyra
Bussresa
Rekning av lägerängar
Övrigt

74045
Kostnader
1
5
100
2
1
1
329
1
57
329
329
2
1
1

Totalt kostnader
Resultat
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2500
900
18,5
1000
1000
3000
15
3000
20
70
50
4500
500
640

2500
4500
1850
2000
1000
3000
4935
3000
1140
23030
16950
9000
500
640
74045
0
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