Hässelby Scoutkår, 802008-5422 av Scouterna i Sverige

Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2017 – 2018
I Hässelby Scoutkår, 802008-5422 har det under året bedrivits scoutverksamhet i 1 letar-,
2 spårar-, 2 upptäckar-, 1 äventyrar, 1 utmanar- scoutavdelningar samt 1 roverlag.
Medlemsantalet var vid årets slut 157.
Medlemmar per gren
Letare
Spårare
Upptäckare
Äventyrare
Utmanare
Rover, ledare och funktionärer
Stödjande medlemmar
Totalt

2017/18
12
31
21
23
12
35
23
157

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:
Peter Isander , Kårordförande
Emil Öhman, Vice Kårordförande
Bennie Jonsson, Kassör
Marco Malosti, ordinarie ledamot
Per Hållberg, ordinarie ledamot
Mattias Lindell, ordinarie ledamot
Victor Sundin, ordinarie ledamot under höstterminen 2017
Kårfunktionärer
Mats Dufberg, Stugfogde Översjön
Carl Norberg, Kanotfogde
Alexander Skog, Materielansvarig
Ulf Isander, Tävlingsledare
Emil Öhman, Medlemsregistrator, Nyckelansvarig samt Hemsidesansvarig
Peter Isander, Lokalfogde Carl Bondes väg 90
Bennie Jonsson, Lokalfogde Carl Bondes väg 90
Magnus Grönlund, Redaktör Zka-Ut
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Avdelningsledare
Emil Öhman, Bävrarna (Letare)
Nils Gothin, Insekterna (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, ledamot i Stockholms Scoutdistrikt
Ulf Isander, TOIS
Emil Öhman, Scouternas e-tjänster
Emil Isberg, ledamot i Birka Scoutdistrikt, verksamhetsrevisor i Stockholms Scoutdistrikt,
Trygga Möten samtalsledare
Tävlingar, aktiviteter mm.
Kåren har deltagit vid distriktens tävlingar Scouternas Natt i ett underbart höstväder. Patrullen
Grottbjörnen kom på 15e plats av 24 startande i Silverugglan (Äventyrare). Årets tävling hölls
i Lida friluftsområde. Kåren hade även surrningskontroll på Scouternas Natt.
I år hade kåren dammat av den gamla Hässelby Olympiaden som hölls i parkleken Gulsippan
en söndag i oktober. Spårarna hade gott deltagande då de avslutade sin hajk med Olympiaden.
Efter de olika tävlingarna så grillade deltagarna korv och hade samkväm innan
prisutdelningen hölls.
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
hade kåren ett jullotteri med fina priser och överskottet av lotteriet gick till kårens nya
stödfond för medlemmar som behöver bidrag för lägerdeltagande eller liknande. Överskottet
blev cirka 2200 kronor. Lotteriet var mycket uppskattat och vi fick en lycklig vinnare av den
välfyllda ryggsäcken med massor av scoutiga bra att ha saker som var förstapriset.
På Scouternas dag som i år hölls på Stora Skuggan. Kåren deltog i Myrstigen och Björnklon.
De tävlande patrullerna i Myrstigen (Letare och Spårare) kom patrull Gnagarna på plats 35,
patrull Insekterna kom på plats 58 och patrull Bävrarna på plats 83 av totalt 83 patruller.
Totalt kom Spårarna på plats 14 av totalt 37 startande avdelningar. Emil Öhman kom på plats
22 av totalt 29 startande ledare i ledartävlingen på Myrstigen. På Björnklon (Upptäckare) kom
patrull Aspen på plats 18 och patrull Boken på plats 51 av totalt 74 startande patruller. I
avdelningstävlingen på Björnklon kom Skogsbrynet på plats 18 av totalt 35 startande
avdelningar. Magnus Grönlund kom på plats 22 av totalt 28 startande ledare i ledartävlingen
på Björnklon. Inga Äventyrare från kåren deltog på Scouternas Dag.
Deltagande scouter var nöjda med dagen. Kåren hade även Kim Spel som kontroll på
Björnklon.
Sida 2

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 10 september 2017 deltog kåren vid Kyrkhamnsdagen. Vi visade upp oss genom att
deltagarna fick prova på och paddla våra kanoter. Vårt deltagande verkade vara en uppskattad
aktivitet bland deltagarna.
Man fick även möjlighet att få information om Hässelby Scoutkår och anmäla sig som
medlem i kåren.
I september 2017 deltog kåren på Hässelby Villastads Skolans dag där vi hade ett
informationsbord uppställt om kåren. Tre ledare deltog och berättade om vår verksamhet och
man hade möjlighet att anmäla sig till kåren.
I september och i maj deltog kåren i stadsdelens föreningsmässa som hölls i Vällingby
Centrum. Vi hade information om kåren och hade en tipspromenad. Deltagandet på mässorna
var förhållande vis lågt.
I november deltog kåren i friandet av Barnensdag som var på Hässelby Torg. Detta var en
aktivitet vi hade ihop med Hässelby Strands Sjöscoutkår. Vi hade en apbro, knopskola,
tipspromenad om Trygga Möten och vi bjöd på kokkaffe. Deltagandet på dagen var
förhållandevist lågt och vi fick inga direkta nya medlemmar på denna aktivitet.
Den 6 juni deltog kåren i firandet av Nationaldagen vid Hesselby Slott där vi hade en apbro
som var mycket populär och vi bjöd på Hotan totan. Vi delade även ut information om kåren
och vår verksamhet. Vi fick också under fanfar klockan 12 hissa flaggorna vid Hesselby Slott.
Sen deltog vi i fanborg upp till scenen och scouterna viftade med flaggor och deltog vid
invigningen av firandet.
I år passade vi på att hålla årets avslutning i samband med firandet vid Hesselby Slott. Vi
delade ut de nya årsmärkena och utnämnde nya ledare. Det hela avlutades med ett kårrop lett
av Vice kårordförande.
På Nationaldagens kväll åkte ett 30 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.
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Hajk- och lägerverksamheten
Sommaren 2017 hela kåren på 60 degrees North på Vässarö. Lägret hade inget direkt tema
utan vi fick gå Trapperspår, segla optimist, paddla kanot, bygga flottar, samarbetsglänta och
prova de aktiviteter som Vässarö har att erbjuda. Scouterna fick även möjlighet att bygga ett
fantastiskt läger. Detta läger är nog ett av de bästa vi haft på många år och var enormt
uppskattat av både scouter och ledare.
Våra avdelningar har som vanligt på eftt ambisiöst sett genomfört ett omfattande hajkprogram
under verksamhetsåret.
Under våren 2018 genomfördes den gemensamma kårhajken ”Hotandalen”, som handlade om
att hitta Kung Huberts kronjuveler. I Hotandalen fick scouterna möta bland annat militärer,
Skalman, en Smurf, Baloo, Robin Hood & Co en lite annorlunda handelsbod, Oden och Tor i
deras smedja. På Hotan Drive in en restaurang som bjöd deltagarna på pasta goda burgare och
andra härliga Hotan Dals delikatesser. Kungens kronjuveler blev funna och alla fick ett fin
märke som minne av kungen.. Deltagarna var mycket nöjda över hajken som i år hölls vid
kårens stuga Översjön. 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 2018 var distriktslägret Palladium som hölls på Vässarö som
hela kåren deltog på med ca 56 medlemmar.
Ledarvård m m.
Under höstens uppstart hade vi i scoutlokalen på Carl Bondes Väg där vi planerade terminen
och åt lunch ihop.
Uppstarten av vårterminen genomfördes med att ledare från kåren åkte ut till kårens hajkstuga
vid Översjön där det var samkväm, diskussion om vårens kårverksamhet och start av
planeringen av kårhajken.
Vid julavslutningen delade styrelsen ut årets julklapp till ledare och assistenter. Detta var en
låda av scouternas antikljus. En uppskattad present.
Kurser och utbildningsaktiviteter
Emil Öhman deltog på styrelsekurs för scoutkårer anordnad av Sensus
Emil Öhman deltog i seminarium om nya dataskyddsförordningen (GDPR) anordnad av
distriktet.
Totalt har 4 ledare, assistenter och kårfunktionärer gått Trygga Möten webbkurs. Dessutom
gick 14 personer kursen föregående verksamhetsår och hade ett giltigt kursintyg vid utgången
av året.
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Material och lokaler
Under året har lokalen på Carl Bondes Väg underhållits med hjälp av en fixardag då det sattes
upp anslagstavlor, bättringsmålades, byttes några trasiga fönster och mycket mera. Tack alla
som hjälpte till och tack Emil Öhman som organiserade det hela. Städningen av lokalen.
Lampor som indikerar om fönstren vid brandtrappan är öppna har också installerats.
Under året har städningen av 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, det klottersanerades med hjälp
av lite målning i sovrummet, 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. Styrelsen vill särskilt tacka kårens stugfogde Mats Dufberg
för hans hårda arbete under året.
Möten
Under året hölls 10 styrelsemöten, 6 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 utreda möjlighet, lämplighet och
konsekvenser av att byta verksamhets- och räkenskapsår. Styrelsen har för avsikt att
presentera sina slutsater vid kommande kårstämma.
Kårens utvecklingsarbetet
Under året har styrelsen fortsatt sitt arbete med att uppdatera vår ledarhandbok för nya ledare.
Med anledning av den nya dataskyddslagstiftingen (GDPR) har också styrelsen arbetat med
att ta fram dokument som beskriver vår processer för hantering av personlig data och vilken
laglig grund vi har för att bearbeta den.
Styrelsen har under årets fastställt kårens nya årsmärkessystem med tillhörande krav och de
första märkena delades ut vid kåravslutningen våren 2018.
Försäljning, insamlingar mm.
Har kåren haft julförsäljning av bla Scouternas adventskalender, ljus, almanackor, julkort med
mera som 9 scouter deltog i. Överskottet på cirka 2000 kronor går till kårens stödfond för
scouter som behöver stöd för lägerdeltagande mm. Försäljningen var mycket uppskattad av
scouterna.
Lotteriet vid julavslutningen genererade ett överskott om cirka 2200 kronor.
Årets julklapps till vår kårfunktionärer blev Scouternas antikljus.
Utmärkelser
Vid årets avslutning den 6 juni delade kåren inte ut några utmärkelser i år.
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Hemsidan och Zka-Ut
Utvecklingen av kårens hemsida har under året fortgott med uppdateringar och utveckling.
Scouternas nuvarande webbplattform som kåren använder kommer bytas ut till en ny under
andra halvan av 2018.
Kårens egen tidning Zka-Ut har under året haft Magnus Grönlund som redaktör. Tidningen
har kommit ut med totalt 4 nummer, alla i digital form.
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Hässelby september 2018

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

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

------------------------------------------Marco Malosti

------------------------------------------Mattias Lindell

-------------------------------------------

-------------------------------------------

Peter Isander

Per Hållberg
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