Hässelby Scoutkår, 802008-5422 av Scouterna i Sverige

Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2016 – 2017
I Hässelby Scoutkår, 802008-5422 har det under året bedrivit scoutverksamhet i 1 letar-,
2 spårar-, 2 upptäckar-, 1 äventyrar, 1 utmanar- scoutavdelningar samt 1 roverlag.
Medlemsantalet var vid årets slut 166.
Medlemmar per gren
Letare
Spårare
Upptäckare
Äventyrare
Utmanare
Rover, ledare och funktionärer
Stödjande medlemmar
Totalt

2015/16
7
38
33
20
12
36
20
166

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:
Peter Isander, Kårordförande
Emil Öhman, Vice Kårordförande
Bennie Jonsson, Kassör
Elvira Einarson, Sekreterare
Linus Thunholm, Ordinarie ledamot
Maria Thulin, Ordinarie ledamot

Kårfunktionärer
Mats Dufberg, Stugfogde Översjön
Carl Norberg, Kanotfogde
Joel Martinsson, Materielansvarig samt Hemsideansvarig
Alexander Skog, Materielansvarig
Ulf Isander, Tävlingsledare
Emil Öhman, Medlemsregistrator, Nyckelansvarig samt Hemsideansvarig
Peter Isander, Lokalfogde Carl Bondes väg 90
Bennie Jonsson, Lokalfogde Carl Bondes väg 90
Rasmus Eriksson, Rekryteringsansvarig
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Avdelningsledare
Emil Öhman, Bävrarna (Letare)
Mats Sjöberg, Fåglarna (Spårare)
Emil Öhman, Gnagarna (Spårare)
Bennie Jonsson, Asarna (Upptäckare)
Peter Isander, Skogsbrynet (Upptäckare)
Rasmus Eriksson, Stigfinnarna (Äventyrare)
Per Pettersson, Seniorerna (Utmanare)
Representant i distrikt och Scouterna
Per Pettersson, Ordinarie ledamot i Distriktstyrelsen för Utbildning
Karin Granlund, Ordinarie ledamot i Distriktstyrelsen (from. 2017-01-01)
Ulf Isander, TOIS
Emil Öhman, Scouternas e-tjänster
Joel Martinsson, Scouternas e-tjänster
Tävlingar, aktiviteter mm.
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.
Kåren har deltagit vid distriktets tävling Scouternas Natt i ett underbart höstväder. Patrullen
Stigfinnarna kom på 12e plats av 26 startande i Silverugglan (Äventyrare). I Hajkbenet
(Utmanare) deltog patrullen Seniorerna som kom på 10e plats av 10 startande patruller.
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 därefter och kåren 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.
Kårens ledare Magnus Grönlund, Magnus Lindell och Emil Öhman deltog i år i Snåriga
Skäggen. De kom på plats 5 av 20. Temat var Alice i Underlandet och tävlingen arrangerades
i år av Galadriel från Vällingby Scoutkår.
På Scouternas dag som i år hölls på Årstafältet. Kåren deltog i alla tre tävlingar och av de
tävlande patrullerna i Myrstigen (Letare och Spårare) kom patrull Gnagarna på plats 26 och
patrull Fåglarna kom på plats 42 av totalt 64 patruller. Totalt kom spårarnas avdelning
Skogsdjuren på plats 19 av totalt 29 startande avdelningar. Emil Öhman kom på plats 10 av
totalt 28 startande ledare i ledartävlingen på Myrstigen. På Björnklon (Upptäckare) kom
patrull Eken på plats 45 av totalt 59 startande patruller. I avdelningstävlingen på Björnklon
kom Skogsbrynet på plats 27 av totalt 31 startande avdelningar. Linus Thunholm kom på plats
7 av totalt 26 startande ledare i ledartävlingen på Björnklon. Stigfinnarna hade en patrull med
sig på Älghornet (Äventyrare) och Mården kom på plats 37 av 56 startande patruller.
Stigfinnarna kom på plats 23 av 26 startande avdelningar. Joel Martinsson kom på plats 13 av
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26 startande ledare på ledartävlingen på Älghornet. Deltagande scouter var nöjda med dagen.
Kåren arrangerade dessutom även en kontroll med tema woodcraft på Björnklon.
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.
Under augusti hade kåren under Vilda Veckan, vilket var första dagarna ett dagläger för både
icke scouter och våra egna scouter. Vi riktade in oss på åldrarna Bäver till Upptäckare. Senare
delen av veckan åkte alla deltagare ut på lägret Pirat 2016 på Gålö. Aktiviteten var mycket
lyckad och uppskattades av deltagarna och kåren.
Den 11 september 2016 deltog kåren vid Kyrkhamnsdagen. Vi visade upp oss genom att
deltagarna fick prova på och paddla våra kanoter, se hur reflektorugnar fungerar mm. Vi
passade även på att sälja korv. Vårt deltagande var en uppskattad aktivetet bland deltagarna.
Man fick även möjlighet att få information om Hässelby Scoutkår och anmäla sig som
medlem i kåren.
Samma dag i oktober som Scouternas höstdag så arrangerades en föreningsmässa för första
gången i Trappan i Vällingby som två av kårens ledare höll i för vår del.
Senare under oktober 2016 deltog kåren på Hässelby Villastads Skolans kväll där vi hade
ställt upp ett av våra militärtält samt gav ut information om kåren. Många barn tyckte det var
kul och springa in och ut ur tältet.
Den 6 juni deltog kåren i firandet av Nationaldagen vid Riddersviks Gård som i år var ett
alternativ till dit Stadsdelsnämndens firande i Solursparken. Det kom många deltagare ifrån
vårt upptagningsområde. Vi hade en apbro, livlinekastning, sålde nationaldagsmärken, kåsor
mm. Vi delade även ut information om kåren och vår verksamhet. Vi fick även många som
skrev in sina scouter i kåren denna dag.
På Nationaldagens kväll åkte ett 40 tal ledare och scouter till Skansen och stod i fanborg
under firandet där. Denna del tyckte deltagarna från kåren var mycket trevlig. Alla deltagare
fick ett märke som minne.
Den 8 juni hölls den traditionella kåravslutingen vid Tempeludden. Även i år delades det ut
märken och kvällen avslutades med vårt kårrop och tårtkalas.
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Hajk- och lägerverksamheten
Sommaren 2016 åkte äventyrarna upp till Mullfjällsstugan och gjorde dagsutflykter med olika
mål. Bärarna, spårarna och upptäckarna åkte till Gålö på Pirat 2016. Lägret handlade om att
hitta Kapten Svartskäggs skatt. Hela lägret avslutades med att de elaka piraterna fick gå på
plankan under alla scouters jubel. På kvällen öppnades Svart Skäggs skattkistor och alla fick
ett guldmynt (lägermärke) att sätta på sin skjorta. Kåren hade sommaren 2016 en mycket
lyckad lägersommar.
Våra avdelningar har som vanligt på ett ambitiöst sett genomfört ett omfattande hajkprogram
under verksamhetsåret.
Under våren 2016 genomfördes den gemensamma kårhajken ”Pamir”, som handlade om att
hitta Professor Snilleblixt vädermaskin. I Pamir som styrdes av en Sultan fanns det även
skummisar, olaglig jakmjölk fabrik, tempel, spelhåla, en hadelsbod och en fantastik resturang
som bjöd deltagarna på Jakburgare och andra härliga Pamir delikatesser. Maskinen blev
funnen och Skummisarna tog hand om den. Deltagarna var mycket nöjda över hajken som i år
hölls vid Örnsbergs Scoutkårs stuga Ådalen. Vi vill passa på att tacka alla föräldrar som
ordnade den fantastika maten under helgen.
Kåren arrangerade även ett mycket lyckat ”Tomterock” som var årets kårdisco. Det gick av
stapeln i samband med advent.
Lägerverksamheten sommaren 2017, är 60 degrees North på Vässarö (ca 47 medlemmar) och
Jamboree 17 i Kristanstad med kårens Utmanare (4 Utmanare + 1 ledare). Som det ser ut så
kommer budgeterna som styrelsen godkänt under året hållas. Exakt resultat har vi inte i
skrivandes stund.
Ledarvård m m.
Under hösten hade kårens ledare, utmanare och rover en bowlingafton i Jakobsberg. Alla
tyckte det var ett trevligt samkväm.
Uppstarten av vårterminen genomfördes med att 11 av kårens ledare, utmanare och rover åkte
till Skatboet på Värmdö där det kombinerades kårutvecklings diskussioner och trevligt
samkväm.
Kurser och utbildningsaktiviteter
2 ledare deltog på Scout ”ALUNIT” veckolång på Vässarö
Totalt har 9 ledare, assistenter och kårfunktionärer gått Trygga Möten webbkurs under året.
Dessutom gick 14 personer kursen föregående verksamhetsår varav 10 av dessa hade ett
giltigt kursintyg vid utgången av året enligt kårens regler.
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Material och lokaler
Under året har lokalen underhållits med hjälp av ledare. På övervåningen har ett ledar och
hantverksrum ordnats i köket med hjälp av Emil Öhman och Joel Martinsson.
Stigfinnarledarna har målat köket i glada färger.
Lyorna på övervåningen har målats med hjälp av scouterna på Stigfinnarna.
Emil och Joel har även dragit nätverkskablar i lokalen och byggt ett serverutrymme på
nedervåningen under trappen.
Jonas Adolfi har under året ordnat med el till serverutrymmet och börjat dra ny el i köket på
övervåningen.
Under Kristihimmelsfärdshelgen råkade scoutlokalen på Carl Bondes väg ut för ett
brandattentat och nedre delen av fasade under dörren till källaren skadades. Även källardörren
skadades. En snabb återställning har gjorts av ledare och föräldrar under översyn av Emil
Öhman. Styrelsen tackar alla som snabbt hjäpt till vid denna incident. Brandskåpet har också
fått ventilation.
Under året har städningen lokalen skötts av företaget Hemfrid.
Hajkstugan vid Översjön har fått en rejäl uppfräschning av föräldrar, scouter, ledare och rover
i februari. Även gicks det igenom köksutrustningen i stugan, en diskbänk togs bort och
ersattes med en bänkskiva, spisar svärtades, golvet grovstädades och mycket mera.
Uthyrningen vid Översjön har under året varit mycket god och så även kårens egna
utnyttjande. Vilket är mycket bra.
Möten
Under året hölls 13 styrelsemöten 5 LURK träffar där alla ledare, utmanare, rover och
kårfunktionärer var inbjudna till.
Beslut från kårstämman
Vid kårstämman beslutades det att ge styrelsen i uppdrag att till ett LURK-möte senast
vårterminsuppstarten 2017 återkomma med förslag på hur kårens kommunikation på
Facebook ska vara. Styrelsen presenterade ett förslag under uppstartshelgen.
Kårens utvecklingsarbetet
Under året har styrelsen med en redaktionsgrupp fortsatt ett arbete att ta fram en ny
ledarhandbok för nya ledare. Styrelsen har beslutat att ledarhandboken kommer vara ett
dokument som konstant uppdateras.
Under vårens ledaruppstart beslutades det om att kåren ska utveckla sitt eget årsmärkessystem
med tillhörande krav. Arbetet med design av märken och årsmärkeskrav är påbörjat och
styrelsen har som mål att nya märken ska delas ut vid höstavslutningen.
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Försäljning, insamlingar mm.
Under året har kåren sålt korv vid Kyrkhamnsdagen.
Kåren har också sålt kårmössor som dessutom blev en julklapp till våra ledare.
Det har tagits fram en kårkåsa under året. Försäljningen av kåsan påbörjades vid 6 juni
firandet vid Riddersviks Gård.
Gnagarna har under året haft en pantinsamling som Emil Öhman arrangerat.
Utmärkelser
Kåren delade även under avslutningen den 8 juni ut utmärkelse i Guld som ledare i 15 år till
Joel Martinsson.
Arbetsmyran delades ut vid kåravslutningen den 8 juni ut till Andreas Sjödin och Emil
Öhman. Jonas Adolfi deltog ej vid kåravslutningen och fick den sig tilldelad under
sommarlägret i stället.
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 Magnus Grönlund och Rasmus Eriksson som
redaktörer. Tidningen har kommit ut med totalt 5 nummer, alla i digital form.
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Hässelby september 2017

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

------------------------------------------Elvira Einarsson

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

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

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

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