Hässelby Scoutkår, 802008-5422 av Scouterna i Sverige

Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2015 – 2016
I Hässelby Scoutkår, 802008-5422 har det under året bedrivit scoutverksamhet i 1 letar-,
2 spårar-, 2 upptäckar-, 1 äventyrar, 2 utmanar- scoutavdelningar samt 2 roverlag.
Medlemsantalet var vid årets slut 156.
Medlemmar per gren
Letare
Spårare
Upptäckare
Äventyrare
Utmanare
Rover, ledare och funktionärer
Totalt

2015/16
6
31
31
22
10
56
156

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:
Bennie Jonsson, Kassör
Emil Öhman, Sekreterare
Hannah Edehag, Suppleant
Johanna Janzén, Suppleant
Linus Thunholm, vice Kårordförande
Maria Thulin, Ordinarie ledamot
Nils Gothin, Kårordförande
Peter Isander, Ordinarie ledamot
Kårfunktionärer
David Mills, Stugfogde Översjön samt Kanotfogde
Joel Martinsson, Materialansvarig samt Hemsideansvarig
Alexander Skog, Materialansvarig
Ulf Isander, Tävlingsledare
Emil Isberg, Kårutbildningsledare, lokalfogde Carl Bondes väg samt Trygga Möten ansvarig
Emil Öhman, Medlemsregistrator, Nyckelansvarig samt Hemsideansvarig
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Avdelningsledare
Emil Öhman, Bävrarna (Letare)
Mats Sjöberg, Fåglarna (Spårare)
Emil Öhman, Vilddjuren (Spårare)
Bennie Jonsson, Asarna (Upptäckare)
Peter Isander, Skogsbrynet (Upptäckare)
Joel Martinsson, Stigfinnarna (Äventyrare)
Per Pettersson, Mulle (Utmanare)
Marika Ask, Smurfarna (Utmanare)
Alexander Skog, Roverlaget (Rover)
Marika Ask, Skaparna (Rover)
Representant i distrikt och Scouterna
Per Pettersson, Ordinarie ledamot i Distriktstyrelsen för Utbildning (From 2016-01-01)
Ulf Isander, TOIS
Emil Öhman, Nationella Webbsupporten Scouterna samt Scoutnets utvecklingsgrupp
Scouterna
Emil Isberg, Utbildning leda avdelning (ALUNIT), Trygga Möten utbildare, Free being me
Emil Öhman har även representerat kåren i Hässelby- Vällingby Stadsdelsnämnds
demokratiråd som har till syfte att främja föreningslivet i stadsdelen.
Tävlingar, aktiviteter mm.
Kåren har deltagit vid distriktens tävlingar Scouternas Natt i ett underbart höstväder. Patrullen
Stigfinnarna kom på 9e plats av 25 startande i Silverugglan (Äventyrare). I Hajkbenet
(Utmanare) deltog patrullen Mulle som kom på 7e placering av 13 startande patruller. I
Guldkryckan kom laget 165 Hässelby på en ärorik första plats av 10 startande, de blev även
årets klättrare i sin tävling. I år hade kåren ett serviceteam som lagade mat åt de tävlande
lagen. Detta var mycket uppskattat bland de tävlande. Årets tävling hölls från Johannelunds
tunnelbana genom Hässelby och in i Lövstaskogen där kvälls tävlingarna hölls. Kåren hade
även kim spelkontroll på Scouternas Natt.
På Scouternas dag som i år hölls i år skogarna och badet vid Sätra. Årets tävling blev en succé
för de tävlande patrullerna i Myrstigen (Letare och Spårare) som Örnen på plats 11 och
Falkarna på plats 3 och fick emotta plakett av distriktsorförande, Björnklon (Upptäckare) kom
patrull Aspen på plats 34 och patrull Boken på plats 46, och Stigfinnarna hade en patrull med
sig på Älghornet (Äventyrare) och Mården kom på plats 38. Deltagande scouter var nöjda
med dagen. Kåren hade även knop och surrningskontroll på Björnklon.
Kåren deltog även i år vid Scouternas Höstdag vid Kaananbadet i början av oktober.
Deltagarna fick gå Orienteringsskolan, naturspår och delta i DM i livlina. Vi hade ett 20 tal
deltagare som bjöds på hamburgare som Bennie och Linus fixade.
Årets Scouternas Sportlovsdag genomfördes utan snö men bra is på plogade banan på sjön
Norrviken som 9 scouter och 4 ledare besökte. Under dagen provades det även på med isfiske.
Hela dagen var mycket uppskattad av deltagarna.
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Julavslutningen hölls i mitten av december i Hässelby Villastads Kyrkas församlingshus.
Även i år hade vi marknadsafton. Avslutningen startade traditionsenligt med fackeltåg till
församlingshemmet. Marknaden startade kort där efterkåren bjöd som vanligt på fika. I år
samlade kåren under avslutningen in pengar åt BRIS som blev knappt 2000 kronor. Denna
gest uppskattades av föräldrarna.
Rekrytering mm.
I år har kårstyrelsen valt att satsa på att delta på stadsdelens olika gemensamma aktiviteter för
att få i slutändan en lyckad rekrytering.
Den 29 augusti 2015 deltog kåren vid Kyrkhamnsdagen. Vi visade upp oss genom att
deltagarna fick prova på och paddla våra kanoter, gå tipspromenad mm. Vårt deltagande var
en uppskattad aktivetet bland deltagarna. Dock var antalet deltagare färre än tidigare år.
Man fick även möjlighet att få information om Hässelby Scoutkår och anmäla sig som
medlem i kåren.
Under augusti hade kåren under vecka 32 Vilda Veckan, vilket var ett dagläger för både icke
scouter och våra egna scouter. Vi riktade in oss på åldrarna Bäver till Upptäckare. Veckan
avslutades med en hajk vid Viksjös scoutstuga Sandvik. Aktiviteten vart mycket lyckad och
uppskattades av deltagarna.
Under året har vi försökt med att scouterna skulle ragga en kompis. Trots fina priser så blev
inte resultatet så stort.
På Hans Majestäts Konungens 70 årsdag deltog scouter och ledare från kåren stod längs
kortegevägen och hälsade på kungen med scouthälsning när han passerade. Detta gjordes med
andra scouter från hela landet. Arrangemanget uppskattades av deltagarna från kåren.
Den 6 juni deltog kåren i firandet av Nationaldagen i Vällingby City dit Stadsdelsnämnden
flyttat firandet. Vi bjöd på Hotan Totan, hade ett ”Gossedjurs Race”. Vi delade även ut
information om kåren och vår verksamhet. Vi fick även äran att hissa de Svenska flaggorna
vid biograf Fontänen under fanfarer. Vi gick även i ett tåg upp till scenen där Dogge
Doggelito var konferencier. På scenen hölls tal av Stadsdelsnämndens ordförande och
Nationalsången sjöngs. Vi hade ett rejält deltagande från kårens egna scouter som lekte runt
och hade kul.
Den 8 juni hölls den traditionella kåravslutingen vid Tempeludden. Även i år delades det ut
märken och kvällen avslutades med en kårgemensam brännbollsmatch. Scouterna tyckte det
var kul och spela brännboll med sina ledare.
Under året har även kårstyrelsen tagit fram två egna rollup för rekryteringsyfte. Rolluperna
blev mycket bra.
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Hajk- och lägerverksamheten
Sommaren 2015 åkte hela kåren på läger i Kopparbo i Dalarna. Lägret hette Tardis 2015 och
handlade om Dr Who.
Lägret inleddes traditionsenligt med att bygga kök och matbord.
Scouterna fick under veckan prova på paddla kanot, klättra på klättervägg, gå pionjärspår och
mycket mera.
Vi hade dessutom ett disco tillsammans med andra kårer på fredagskvällen samt ett trevligt
lägerbål på lördagen med Enskede scoutkår.
Lägret avslutades med att doktorn lyckades laga TARDIS någon gång natten mellan lördag
och söndag, vilket vi märkte då den var borta på söndagsmorgonen. Inga spår syntes efter den.
Lägret var mycket uppskattat av deltagarna.
Våra avdelningar har som vanligt på ett ambisiöst sett genomfört ett omfattande hajkprogram
under verksamhetsåret.
Under våren 2016 genomfördes den gemensamma kårhajken ”Insidan Ut”, som baserades på
film med samma namn. Scouterna fick scouterna reda på att Bing Bong, Jennys låtsaskompis
fortfarande var vid liv och att Glädje och de andra känslorna behövde scouternas hjälp för att
hitta och rädda honom. För att göra detta så behövde scouterna samla in minnen från olika
stationer under lördagen.
Söndag morgon visade det sig att scouterna inte hade samlat in tillräckligt med minnen. Det
fanns en enorm mängd minnen utspridda i skogen, problemet var dock att de vaktades av
elaka städare. Scouterna gjorde sitt bästa och till sist så lyckades de få ihop tillräckligt med
minnen och kunde köpslå med Bing Bongs väktare för att befria honom.
Vi hade lite otur med vädret och det blev lite småfuktigt men scouterna åkte hem med glada
miner och nya minnen.
Uppslutningen på årets kårhajk var bra runt kårens hajkstuga vid Översjön. Vi vill passa på att
tacka Marika Ask som höll ihop hela hajken.
Kåren arrangerade även ett mycket lyckat ”Tomterock” som var årets kårdisco. Det gick av
stapeln i samband med advent. Ett extra tack till Linus, Hanna och Karin som ordnade allt.
Ledarvård m m.
Under hösten hade kårens ledare, utmanare och rover en bowlingafton i Jakobsberg. Det gick
så vilt till att en bana till och med gick sönder. Alla tyckte det var ett trevligt samkväm.
Uppstarten av vårterminen genomfördes med att kårens alla ledare, utmanare och rover åkte
till Kungsberget där det kombinerades skidåkning, kårhajksdiskussioner och trevligt
samkväm. Uppslutningen var god och mycket uppskattat av alla. Stort tack till Ragge och Joel
som höll ihop diskussionen om kårhajk.
Under året har även styrelsen haft utvecklingssamtal med ledarna på kårens avdelningar.
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Kurser och utbildningsaktiviteter
1 ledare deltog på Scout tredelad
1 ledare deltog på Scout ”ALUNIT” veckolång på Vässarö
Totalt har 14 ledare, assistenter och kårfunktionärer gått Trygga Möten webbkurs.
Under hösten höll kåren ett Trygga Möten seminarium då olika case diskuterades i grupper.
Material och lokaler
Under året så upphörde ”Förfäderna” med sin verksamhet med att underhålla lokalen. Vi vill
tacka Åke Sivander för sina fina insatser genom åren. Vi vill även postumt tacka Bengt
”Stubben” Fröjd för hans fina insatser genom åren.
En ny skylt på lokalens fasad har kommit upp där det står Hässelby Scoutkår tack vare Linus
Thunholm och Emil Öhman.
Under året har städningen lokalen skötts av företaget Hemfrid.
Hajkstugan vid Översjön har fått en mindre uppfräschning av ledare och rover i februari.
Även gicks det igenom köksutrustningen i stugan.
Uthyrningen vid Översjön har under året varit mycket god och så även kårens egna
utnyttjande. Vilket är mycket bra.
Möten
Under året hölls 11 styrelsemöten 5 LURK träffar där alla ledare, utmanare, rover och
kårfunktionärer var inbjudna till.
Närvaron på styrelsemötena, har varit av styrelsens medlemmar under året:
Namn
Bennie Jonsson
Emil Öhman
Hannah Edehag (supp)
Johanna Janzén (supp)
Linus Thunholm
Maria Thulin
Nils Gothin
Peter Isander

Närvarande på antal möten
9
11
6
5
9
10
11
11

Kårens utvecklingsarbetet
Under året har styrelsen med en redaktionsgrupp påbörjat ett arbete att ta fram en ny
ledarhandbok för nya ledare. Arbetet har pågått under året och kommer avslutas under
kommande verksamhetsår.
Försäljning, insamlingar mm.
Under året har kåren sålt korv vid Kyrkhamnsdagen och 6 juni firandet i Vällingby City.
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Utmärkelser
Vid kåravslutningen 8 juni utnämde kåren Ulf Isander till hedersmedlem i Hässelby Scoutkår
vilket han med stor glädje tog emot av Kårordförande Nils Gothin.
Kåren delade även under avslutningen den 8 juni
Utmärkelse i Brons ledare i 5 år till:
Anders Craemer
Utmärkelse i Silver ledare i 10 år till:
Per Hållberg
Per Pettersson
Utmärkelse i Guld ledare i 15 år till:
Nils Gothin
Emil Isberg
Utmärkelse i Guld med emalj ledare i 25 år till:
Peter Isander

Hemsidan och Zka-Ut
Utvecklingen av kårens hemsida har under året fortgott med uppdateringar och utveckling.
Kårens egen tidning Zka-Ut har under året haft Peter Isander och Hannah Edehag som
redaktörer. Tidningen har kommit ut med totalt 5 nummer, alla i digital form.
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Hässelby september 2016

------------------------------------------Bennie Jonsson

------------------------------------------Emil Öhman

------------------------------------------Hannah Edehag

------------------------------------------Johanna Janzén

------------------------------------------Linus Thunholm

------------------------------------------Maria Thulin

------------------------------------------Nils Gothin

------------------------------------------Peter Isander
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