KALLHÄLLS SCOUTKÅR
Box 2078, 176 02 Järfälla, Plusgiro 54 26 90-3, Org. Nr. 813200-5128

Verksamhetsberättelse för
Kallhälls scoutkår
2017–2018

Styrelsen för Kallhälls scoutkår avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
1 juli 2017 – 15 augusti 2018
Av: Cecilia Lehnert

Organisation
Kallhälls scoutkår är medlem i Birka scoutdistrikt, ingående i Riksorganisationen Scouterna.
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Styrelsen
Under det gångna året så har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden. Utöver detta så
har vi haft ledarmiddagar med minnesanteckningar samt så har arbetsgrupper sammanträtt
utan att protokoll förts.
Styrelsen har sedan 2017-11-11 bestått av:
Ordförande
Oskar Birkne
Vice ordförande
Susanne Österdahl Brijker
Sekreterare
Anna Lundin
Kassör
Rikard Nilsson
Ledamot
Joakim Tollsten
Ledamot
Cecilia Lehnert
Ledamot
Hasse Larsson
Ungdomsrepresentant
Suppleant till ungdomsrepresentant

Linus Ekberg
Amanda Westman Bergmark

Revisor och revisorssuppleant utsedd av kårstämman 2017
Revisor
Kurt Holmström
Revisorssuppleant
Johan Hård
Funktionärer
KUL
Materialförvaltare
Båtfogde
Stugfogde
Assisterande stugfogde
Nyckelansvarig
Scoutvaror och majblommor
APN-ansvariga
Valberedning
Tävlingsansvarig

Anna Lindström
Berndt Lehnert
Stefan Ekberg
Joakim Tollsten
Ronny Johansson
Jakob Maléus Cederäng
Silvana Sartori
Jenny och Torbjörn Persson
Anneli Löfgren, Emma Hallander, Patrik Johansson
Patrik Fineman

Arbetsgrupper
Kåren har tre olika arbetsgrupper. Inkomstgruppen arbetar för att dra in pengar till kåren som
sedan används för att bla köpa in tält och låneutrustning. Fikagruppen står för fika vid
gemensamma kåraktiviteter och fixargruppen tar hand om vår stuga med omgivning.
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Kontaktpersoner är:
Inkomstgruppen
Fikagruppen
Fixargruppen

Susanne Österdahl Brijker
Christina Lehnert
Saknas

Avdelningar
Kåren har under året haft sex avdelningar:
Skogsdjuren
Vingsuset
Vikingarna
Carolinerna
Gummihandskarna
Kalorierna

Familjescouter
Spårarscouter
Upptäckarscouter
Äventyrarscouter
Utmanarscouter
Roverscouter

Verksamhet
Under året har en omfattande programverksamhet bedrivits. Skogsdjuren har haft
sammankomst en gång per månad, Vingsuset, Vikingarna och Carolinerna och har haft
regelbundna avdelnings-/patrullmöten ca en gång per vecka under höst- och vårterminen.
Gummihandskarna har haft möten ungefär varannan vecka och Kalorierna har haft något möte
per termin. Utöver kvällsmötena har under året flera andra aktiviteter bedrivits.
Kårgemensamma aktiviteter
- Gemensam terminsstart med traditionsenlig brännboll och fika.
- Distriktsstämma. Kåren skickade tre delegater.
- St Georgsleken anordnades av Barkarby-Skälby Scoutkår
- Basar. Basaren hölls i Ulvsättraskolans matsal.
- Vinterläger.
- Birkaballt.
- Försäljning av majblommor.
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- St Georgsdagen firades enligt traditionen med märkesutdelning.
- Medverkan på Kallhälls Vårmarknad
- Vårterminen avslutades med gemensam hajk för kåren och kårstämma.
För närmare beskrivning av verksamheten så besök gärna vår hemsida www.kallhallscout.se.

Avdelningsrapporter
Familjescoutsavdelningen Skogsdjuren
Skogsdjuren har haft ca femton scouter i åldrarna 5-7 år och ungefär lika många föräldrar. De
har varit indelade i tre patruller; Ekorren, Igelkotten och Haren.
Under höstterminen 2017 har patrullerna turats om att laga lunch över öppen eld, tälja och
tända elden samt baka bröd över öppen eld. Dessutom har de förberett kaka på burk inför den
gemensamma basaren och bemannat ett tillfälle med Café Slammertorp i november.
Under vårterminen har vi lagat enklare lunch som ledarna till större del har förberett, istället
har vi ägnat mer tid åt andra, roliga aktiviteter. Bl a har vi haft vinter-OS med en hisnande
spännande snow-racerbana. Vi har åkt pulka och grävt ur källaren under scoutstugan. Vidare
har vi haft naturstädning och organisationstävling. Dessutom har vi hunnit med att vara med
och montera skåp på ovanvåningen i scoutstugan, forslatt bort betong och jordrester, krattat
löv och mycket annat under ”Slammer på Torpet”. En uppskattad sysselsättning vara att
hjälpa till på Ica Kallhälls fiskedamm under vårmarknaden den 19/5.
Vi avslutade terminen med en lyckad hajk vid Frölunda naturreservat i Lennartsnäs. Där
övernattade vi i tält och lagade middag, frukost och lunch både på öppen eld och i stormkök.
Vi badade, hade naturbingo och gick på upptäcksfärd i naturen. Några försökte sig även på att
fiska, men det blev tyvärr ingen fångst den här gången.
Susanne Österdahl Brijker
Avdelningsledare Skogsdjuren
Spårarna
Detta verksamhetsår startade annorlunda från tidigare år då vi valde att inte ha något större
rekryteringstillfälle. Det var så pass många barn som var kvar och vi fick upp flera från
Skogsdjuren så vi hade en bra storlek på avdelning från början. Barnen har själva rekryterat
kompisar under terminernas gång och i dagsläget har vi 21 registrerade barn och det brukar
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vara omkring 15 st per möte. De ledare vi haft har varit Mats, Jenny, Torbjörn, Joanna, Linn,
Amanda och Alexander men det har blivit ett tungt år för ledarna då alla haft mycket privat
som hänt. I år har vi även försökt minskat mängden möten per termin för att ge oss ledare mer
utrymme för planering och vila vilket har varit bra.
På hösten har vi jagat pusselbitar för att hjälpa Toffs och hans vänner under vår övernattning i
Slammertorp. Vi har jobbat lite extra med chiffer inför höstens övernattning vilket ledde till
att de fick Klura-märket.
På våren har vi haft extra fokus på miljön och naturen. Sopsortering, allemansrätten och en
Sven-Inge Polaris som härjat har lett till en spännande vår. Barngruppen har fungerat väldigt
bra. Det har varit mycket sjukdomar och andra aktiviteter bland ledarna som gjort att vissa
möten fått ställas in på kort varsel vilket varit tråkigt. Vi valde även att lägga allt vårt krut på
den kårgemensamma övernattning istället för att ha en egen hajk.
Vingsuset via Joanna Hellström

Carolinerna
Höstterminen började den 24/8 med gemensam kårstart i Slammertorp med brännboll och
fika.
Carolinerna består av 14 scouter och 4st ledare samt en assistent från Utmanarna.Uppdelad på
3 patruller; Björnen, Räven och Tornfalken.
Aktiviteter avdelningen varit med på är Järfälla festivalen, Veloton(Ledare och
föräldrar),Slammer på torpet, St Georgeleken, Cafe Slammertorp,Kår Basaren, Kårstämma,
Cafe Jultorp och kåravslutning.
Carolinerna har haft Patrullmöten, eldat, Yx och såg bevis, Bakat och syltat, FN-dagen,
demokrati, jobbat för att ta flera olika märken och varit med på Hajk ”Notown Hill” ett
arrangemang som gränslösasscoutkår fixade för alla äventyrare. Mycket uppskattat av
scouterna!
Vårterminen började tisdag 16/1 i Bro simhall med att livrädda och ta simmärket.
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Avdelningen har jobbat med sjukvård, årsmöte, Tryckt avd T-shirt, åkt skridskor och pulka,
jobbat för att ta märken, haft patrullmöten och eldat.
I Februari var det myshajk i Slammertorp följt av Sportlov med vinterläger. Varit med på
tävlingen Birkaballt, Hade ett storslaget Cafe Slammertorp på våffeldagen 25/3!
Majblommeförsäljning, Slammer på torpet, St Georgedagen med märkesutdelning,
Valborgscafe, naturstädning. Under våren har en förälder haft 3st avdmöten med Carolinerna
om överlevnad. Där de lärt sig massor innan överlevnadshajken i maj.
Terminen avslutade med gemensam kårhajk och Kårstämma. Samt prisutdelning i
närvarotävlingen som patrullerna kämpat med under ht och vt.
Vid pennan…
Anneli Löfgren
Avdelningsledare på Äventyrarna Carolinerna
Utmanarna
Gummihandskarna med Stefan Ekberg och Berndt Lehnert som coacher
Nytillskotten till avdelningen har inte varit så aktiva. Där har intresset för scouting endast
varit kring Vinterläger. Två scouter har valt att vara på sparlåga. Två scouter har vi exporterat
till High School i USA. Så det blir inte så många kvar för en kontinuerlig verksamhet. Därtill
har skola tagit upp en stor del av tiden. Då vi också måste konkurrera scouttid med andra
verksamheter, har det blivit få möten.
Då ha vi använt den lilla tid vi har till att få högkvalitativt innehåll i vår verksamhet.
Gummihandskarna har genomfört följande aktiviteter:
•

Utmanarhajk att sov i skogen under en presenning utan annan utrustning tillsammans
med scouter från Barkarby Skälby och Jakobsberg scoutkårer.

•

Kårens kick-off hösten 2017

•

Gemensam matlagning

•

Arbeten kring Slammertorp.

•

Träningshajk inför vinterläger tillsammans med Jakobsberg och Viksjö

•

Deltagit på vinterläger.

•

Naturstädat.
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•

Deltagit i SLUG- kurs

•

Påbörjat arbetet med ny farstu till Bagarstugan – Grunden/verandan är nu klar.

Förutom egna aktiviteter så har scouterna hjälpt till vid kårgemensamma aktiviteter och att
flera av scouterna är aktiva som assistenter.

Redogörelse från arbetsgrupper
Inkomstgruppen
Hösttterminen 2017 inleddes för inkomstgruppens räkning med ett rekord. 25 stycken ledare,
funktionärer och föräldrar från kåren ställde upp som funktionärer i cykelloppet Velothon.
Denna gång hade vi bättre betalt och arbetade fler timmar än förra året. Totalt drog vi in ca 30
000 kr på detta.
Näst i tur var den årliga basaren som denna gång hölls i Ulvsättraskolans matsal. Vi hade
många nöjda besökare och resultatet blev en vinst på ca 25 000 kronor.
Vi drev vidare Café Slammertorp avdelningsvis, men minskade ner antalet tillfällen för att
underlätta för avdelningarna. Spårarna och Äventyrarna höll varsitt café. Äventyrarna hade
café på våffeldagen och drog in rekordhöga 6 666kr i vinst! Istället för familjescouternas
planerade café i maj hjälpte de minsta scouterna till på vårmarknaden och stod i Ica Kallhälls
fiskedamm samt hade godishjul.
Under vårterminen medverkade kåren återigen i kommunens årliga naturstädning och städade
totalt 5 stycken områden och fick på så sätt in 5000kr.
Vårt populära valborgscafé fortsatte att dra in en stor publik och gav en vinst på ca 13 000kr
även i år.
Susanne Österdahl Brijker samordnare av inkomstgruppen
Fikagruppen
Fikagruppen består av 6-7 stycken föräldrar till scouter i olika åldrar. Vi ställer upp och bakar
och hjälper till med servering vid olika kårgemensamma aktiviteter så som avslutningar,
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basar, tema möten. Under verksamhetsåret 17/18 har vi hjälpt till vid basaren och fyra andra
tillfällen nere vid Slammertorp.
//Christina

Materialförvaltaren
Då vi fortfarande har mycket saker som snurrar runt pga platsbrist i förrådet och ännu inte fått
källaren under stugan klar, så har det inte gjorts så stora insatser på ordning. Det hela blir inte
lättare när andra fixar grejor, och sedan bara ställer in dem i förrådet. Genomskinliga
plastbackar har införskaffats för större synlighet av innehåll. Flera stormkök har införskaffats.
Vi har fortsatt att rensa ut gammal bråte som inte längre är användbart, men det återstår en hel
del att göra här. Materialförvaltaren har fått fin hjälp i sitt arbete av Gummihandskarna.
//Berndt

KUL
Leda för en hållbar värld är en kurs som handlar om ledarskap, hållbar utveckling och hur vi
ska kombinera dessa för att samarbeta och jobba för en hållbar utveckling. Kursen hade också
specifikt fokus på Agenda 2030 och FN:s globala mål. Kursen hölls i nio dagar (mellan tredje
och elfte augusti) och var ett samarbete mellan Scouterna och Försvarsmakten. Under fem
dagar vandrade vi runt i Sarek och hade kurspass på eftermiddagen medan vi spenderade de
sista dagarna i en stuga i Kvikkjokk.
Viktor Holmvall

Ekonomi
Hur ekonomin utvecklas framgår av resultat- och balansräkning. Basar, Café Slammertorp,
Majblommor, funktionärer vid Velothon och annan försäljning har i likhet med föregående år
utgjort viktiga och välkomna inkomster till ekonomin.

Tack!
Kårstyrelsen vill tacka alla ledare, scouter och föräldrar för att ni är med och skapar en
scoutverksamhet som vi tillsammans kan vara stolta över.

Kallhäll, Oktober 2018
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Cecilia Lehnert
Ledamot

