
 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse – Verksamhetsåret 2019 
 

Styrelsen för Vendelsö Scoutkår (org nr: 812400-5151) av Riksorganisationen Scouterna får härmed avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av 10 ledamöter varav en utmanarrepresentant sedan kårstämman 2019-02-17 enligt 
nedanstående förteckning. Utmanarna utser själva sin representant. 

• Kasewa Celepli (Ordförande) 

• Niklas Axelsson (Ordförande) 

• Michael Jändel (Vice Ordförande) 

• Lasse Gustafson (Kassör) 

• Mattias Axelsson 

• Lena Ek 

• Johan Mäki 

• Salam Elmandiwy 

• Simon Bergstrand Sundman 

• 1 (en) utmanarrepresentant  

Kårstyrelsearbetet: 

Under verksamhetsåret har 10 protokollförda kårstyrelsemöten hållits. Styrelsen har under året bl a arbetat 
med kompetenshöjande aktiviteter för kårens ledare inom Trygga Möten och som resulterade i en workshop 
under hösten. Vidare har vi omförhandlat hyreskontraktet för lokalen i Sågen, utvecklat och lanserat en ny 
hemsida samt i övrigt att följa av stämman beslutad verksamhetsplan. Vendelsö Scoutkår fyllde under året 60 
år vilket firades ute i Tyresta by i november. 



Avdelningsverksamhet 

Samtliga avdelningar har haft avdelningsmöten varje lovfri vecka under terminerna. 

Höstterminerna är 14 veckor och vårterminerna 18 skolveckor. 

Under verksamhetsåret är detta totalt 32 skolveckor vilket innebär totalt ca: 256 avdelningsmöten under 
verksamhetsåret plus utflykter och läger.  

Totalt ger detta 528 bidragsberättigade träffar under vårterminen och 400 bidragsberättigade träffar under 
höstterminen som ger 2 413 deltagartillfällen under vårterminen och 2 293 deltagartillfällen under 
höstterminen, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Orsaken är framförallt brister i 
närvarorapporteringen för sommarens läger. Detta kommer att få påverkan på vår ekonomi i form av 
minskade aktivitetsbidrag (närvarobidrag) från Haninge kommun 

44 ledare är aktiva på avdelningar i kåren vid verksamhetsårets slut, vilket är en ökning jämfört med 
föregående år.  

Familjescouter (barn i åldern 3 – 7 år) 

Familjescoutavdelningen Småkrypen startade upp sin verksamhet i slutet på våren och har i genomsnitt haft 
mellan 4 – 5 familjer på sina möten. Småkrypen använder skogsområdet vid lokalen i Svartbäcken för sina 
möten så långt vädret tillåter, och om vädret inte tillåter utomhusverksamhet används lokalen i Svartbäcken. 

Spårarscouter (skolans årskurs 2 – 3): 

Finkarna och Lysmaskarna har haft mellan 20 och 30 barn på vardera avdelningen under perioden, Gaddarna 
har haft mellan 10 och 15 barn under perioden. Totalt hade spårarna 54 barn i åldern 8 och 9 år vid årets slut.  

De har haft en övernattning per termin. 

Rekryteringen av barn och vuxna till Spårarscoutavdelningarna har varit enligt plan, visst utrymme finns för 
fler barn hos Gaddarna. På Lysmaskarna fick ett antal föräldrar ställa upp som ledare under hösten då de 
ordinarie ledarna av olika skäl behövde ta ledigt. 

Finkarna och Gaddarna använder Sågen-parken så långt vädret tillåter, och lokalen i Sågen för sina 
inomhusmöten.  

Lysmaskarna använder skogsområdet vid lokalen i Svartbäcken för sina möten så långt vädret tillåter, och om 
vädret inte tillåter utomhusverksamhet används lokalen i Svartbäcken. 

Upptäckarscouter (skolans årskurs 4 – 5): 

Fiskarna och Vilddjuren har haft mellan 20 och 30 barn på respektive avdelning. Blötdjuren, som startade 
hösten 2017, hade mellan 10 och 15 barn under våren, men gick upp i Fiskarna under hösten pga ledarbrist. 

Upptäckarna hade totalt 43 barn i åldern 10 och 11 år vid årets slut.  

De har haft en övernattning per termin. 

Vilddjuren använder lokalen i Svartbäcken för sina avdelningsmöten, Fiskarna använder lokalen i Sågen, samt 
Sågen-parken för sina möten. 
 



Äventyrarscouter (skolans årskurs 6 – 8): 

Stigfinnarna och Rovfåglarna har haft mellan 40 och 60 barn under året. Tidigare års rekryteringar har fortsatt 
gett resultat även om en viss avmattning kan skönjas, och Äventyrarna fick även i år vid höststarten ett stort 
antal barn som tog klivet upp från Upptäckare till Äventyrare. Avdelningen hade 42 barn vid årets slut på 
avdelningen med barn i åldern 12, 13 och 14 år. 

Ett antal hajker har genomförts. 

Pälsjägarna använder lokalen i Svartbäcken för sina avdelningsmöten. 

Utmanarscouter (skolans årskurs 9 – G2): 

Särimner hade 26 aktiva scouter vid årets slut. 

Ett antal hajker och övernattningar har genomförts. 

Särimner använder lokalen i Sågen för sina avdelningsmöten. 

Rover (skolans årskurs G3 –  25 år): 

Golden Pigs hade 24 scouter vid årets slut och använder lokalen i Svartbäcken för sina avdelningsmöten. 

Läger 

I år hade vi ett eget kårläger ”Sägnersberg” ute vid Spjutsund, Gålö med temat sägner. Deltagarna fick bl a 
prova på att baka och laga mat över öppen eld, paddla kanot, olika samarbetsövningar. 

Deltagandet var gott, cirka xx scouter, varav xx spårare, xx upptäckare och xx äventyrare samt drygt xx ledare 
inkl. utmanarscouter och roverscouter deltog och scouterna fick många fina minnen med sig hem. 

Kårsamlingar 

S:t Georg: 

S.t Georg firades traditionsenligt med märkesutdelning. Vi samlades traditionsenligt i Österhaninge kyrka, med 
efterföljande ledarfika i Svartbäcken. Kyrkan var som vanligt fullsatt med ledare, scouter, föräldrar, släkt och 
vänner. 

Tävlingar 

Äventyrarna hade tre tävlande patruller på Ösmo 24:an i mars, samt på två på Månskenshajken i september. I 

övrigt deltog vi inte i år på Distriktets dag eller på HHiSS. Utmanarna var funktionärer under Ösmo 24:an. 

Övriga aktiviteter 

Valborg: 

Valborg firades traditionsenligt tillsammans med Vendelsö Fastighetsägareförening vid Gårdens bad. 
Scoutaktiviteterna och försäljningen var uppskattad. Upptäckarna gick traditionsenligt fackeltåg och tände 
därefter valborgselden.  

Vi uppskattar att antal besökare uppgick till ca 800 – 1 000. Ett stort antal informationslappar delades ut som 
en del av rekryteringen. Polisen gjorde även detta år ett antal kontrollbesök. Inga ordningsproblem noterades. 



Julmarknaden: 

Julmarknaden 2019 präglades vädermässigt av lite snö, lite kyla och lite blåst men ändå en härlig julkänsla. 

Vi hade ändå betydligt fler gäster än vad man kunde förvänta sig. Och att inte lika många lockades av 
alternativa friluftsaktiviteter. En hel del besökare kom tidigt för att inhandla de populära grantomtarna. De 
flesta besökarna stannade också en lite längre stund och tog sig tid att gå runt, fika, köpa lotter, mm.  



Medlemmar 

Medlemsutvecklingen ligger på en jämn och stabil nivå jämfört med 2019.  

Medlemmar per 2019-12-31: 

  
Bosatta 
Haninge     

Utanför 
Haninge     Totalt 

Kvinnor 74 41 115 5 7 12 127 

Män 88 52 140 8 13 21 161 

Totalt 162 93 255 13 20 33 288 

 

Antal scouter per avdelning: 

 

Scouter Ledare 

Småkrypen 7 8* 

Finkarna 28 8 

Gaddarna 12 3 

Lysmaskarna 14 6 

Blötdjuren 0 0 

Fiskarna 16 6 

Vilddjuren 27 6 

Rovfåglarna 17 5 

Stigfinnarna 25 4 

Särimner 26 4 

Golden Pigs 24 3 

Summa 196 51 

 
*Förälder till barn på Småkrypen räknas som ledare  



Medlemsutveckling under året: 

Förändringen i augusti/september är naturlig då många scouter byter gren. 
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Utbildningar 

Hjärt- och lungräddning (HLR): 

Två utbildningstillfällen genomfördes i samband med Äventyrarnas avdelningsmöten under året, samt 

ytterligare ett tillfälle i samband med ett av Utmanarnas avdelningsmöten.  

Trygga Möten:  

Samtliga aktiva ledare har genomgått webbkursen Trygga Möten. En workshop i Trygga Möten hölls under 

hösten. 

Samverkan 

ICA Maxi och Haningekretsen: 

Vendelsö scoutkår deltar i scoutsamverkan med de övriga scoutkårerna inom Haninge kommun.  
Denna samverkan syftar till att ge vårt närsamhälle en tydligare och positivare syn på vad scouterna står för 
idag.  

ICA Maxi stöder föreningslivet i Haninge, och tillsammans med ett knappt tiotal föreningar får vi dels bonus, 
dels synas i deras marknadsföring.  

2018 förnyade kåren sponsringsavtalet med MAXI Haninge som representant för samtliga scoutkårer i 
Haninge. Detta innebär att vi fortsatt får ett bidrag baserat på medlemmarnas inköp som ger oss möjlighet att 
sänka lägeravgifter och billigare matinköp till våra aktiviteter. 

Genom samarbetet med ICA Maxi får vi även möjlighet att genomföra rekryteringsaktiviteter där vi har 
möjlighet att visa upp vår verksamhet för ett stort antal familjer i vår närhet.  

Stiftelsen Tyrestaskogen / Naturum Nationalparkernas hus: 

I september anordnade vi vår traditionella reflexspårsvandring i samarbete med Tyrestastiftelsen, Handens 
och Huddinge Scoutkårer. Årets reflexspår och ljusspår längs Tjäderstigen lockade över 220 besökare vilket 
var nytt rekord femte året i rad. Efter vandringen grillade vi korv bakom Dahlgrensgården.  

Haninge kommun/Föreningsrådet: 

Representanter från kåren har medverkat på ett antal frukostmöten och andra föreningsmöten anordnade av 
Haninge kommun. 

Övrigt: 

Vendelsö Scoutkår är medlemmar i Föreningen för Frustuna By, Haninge Föreningsråd, samt Radioscouterna. 

Samarbetsavtal: 

Haninge kommun, ICA Maxi, Returpack (Pantamera), Stockholms stad, Sponsorhuset. 

Lokaler 

Svartbäcken:  

Normalt löpande underhåll.   



Källarlokalen i Sågen: 

Särimner, Finkar och Gaddar har fortsatt ägnat tid under året att rusta upp lokalen i Sågen.  

Åva-kåtorna: 

Normalt löpande underhåll av Rover-laget.  

Sågenparken: 

Spårar-, Upptäckar- och Utmanaravdelningarna i Sågen, nyttjar Haninge kommuns parkområde Sågen-parken 
när vädret så tillåter. Vi har hjälpt kommunen att hålla rent runt lägerbålsplatsen under verksamhetsåret. 

Ekonomi 

Ekonomin under verksamhetsåret har varit stabil med ett i helhet positivt kassaflöde. 

Kassaflödet styrs till stor del av ett fåtal stora inbetalningar till kåren av medlemsavgifter som hanteras av 
Scoutförbundet genom en central fakturering av medlemmarna samt inbetalning av bidrag från Haninge 
kommun. 

Förhållande till budget när det gäller kostnader så kan konstateras att vissa utgifter är lättare att budgetera än 
andra. När det gäller framförallt utbildning, inköp av utrustning, ledaraktiviteter, avdelningspengar och 
tävlingar kan arbetet under verksamhetsåret i större utsträckning inrikta sig på att genomföra aktiviteter i 
enlighet med budget. 

Nytt kökstält och ett tält införskaffades för kommande läger. Även en ny kyl o frys köptes in till vår 
scoutstuga i Svartbäcken. 



Verksamhetsutveckling 

Kårstämman 2019 beslutade om ett verksamhetsmål för verksamhetsåret 2019. Styrelsen har arbetet med 
dessa mål under året och har haft avrapportering av dessa på styrelsemötena. 

Mål Resultat 

Materiel Delvis uppfyllt. Källare rensad. Containrar är 
förberedda men saknar märkning.  
Skåp i Svartbäcken ska kompletteras. 

Kårutveckling Uppfyllt.  

Utbildning Uppfyllt. 

Lokaler/fastigheter Delvis uppfyllt. Takstommen till containrarna behöver 
oljas in. Ommålning av stuga uppskjuten till 2020. 

Allmänt – verksamhetens framgång Uppfyllt. 



Några berättelser från verksamheten: 

Finkarna (Spårarna) 

Finkarna har som vanligt arbetat mycket på att alla scouter skall vara trygga i gruppen och kunna se att alla har 
något bra att tillföra gruppen. Vi är ute så mycket som vädret tillåter. Några av årets höjdpunkter är isvett på 
Drevvikens is, Våtmark och kvicklera, nattvandring med fotogenlyktor långt in i Tyresta nationalpark, 
övernattning, hajk och sommarläger. Självklart avslutar vi våra möten med en lägereld när vi är ute och ofta 
använder vi även elden för olika former av primitiv matlagning. Ofta knyter vi an våra aktiviteter till 
scoutlagen eller det globala programmet ”Free Being Me”. Även detta år har vi haft ett antal föräldrar som är 
med på de flesta möten för att det är så roligt och vi har även något mindre syskon med. 

Vårt förbättringsmål är att våra scouter skall göra livet på deras skolgårdar lite lättare för de som annars kan ha 
det besvärligt genom att scouterna tar hand om varandra och övriga elever på skolgårdarna så gott de kan. Att 
bygga linbanor och broar av rep lär våra scouter mycket mer än att bara knyta tjocka snören. 

Fiskarna (Upptäckarna) 

Vårterminen 2019 

Fiskarna startade terminen med att patrullerna hade ett årsmöte och skrev en verksamhetsberättelse samt 
skrev protokoll för mötet.  

Som ett genomgående tema för Terminen så tog vi mycket från det av Scouterna framtagna programmet 
Atlantis, som handlar om vatten, främst där dricksvatten på olika sätt. Ett möte bedrevs på Drevvikens fina 
isar och vi lärde oss lite isvett samt kasta livlina och prova isdubbar. 

Vi tog två intresssemärken; Elda och Kompassen. Scouterna fick lära sig hur man gör upp eld och hur man 
släcker dem. Vad som brinner och inte brinner.  Karta och kompass lärdes ut och orienteringsuppgifter blev 
utförda. 

S:t Georg firades i Österhaninge Kyrka, där kåren ofta har genomfört firandet. Terminsmärket Berättelsen 
delades ut. 

En kombinerad hajk blev det tillsammans med Upptäckare från Vilddjuren och blötdjuren.  På hajken 
vandrade scouterna från parkeringen vid Stensjödal till Åva-kåtorna och vandrade runt Stensjön. Temat för 
hajken följde terminens övergripande tema Atlantis. Det fanns självklart tid för diverse lekar när scouterna var 
framme vid kåtorna. 

 Det var också ett möte där hade ett möte vid Slätmossens naturpark, för att få se den naturliga reningen som 
sker av vatten. Utöver detta så var det ett par möten med karta och kompass, där kartövningarna skedde i 
skogen bakom Lyckebyskolan. 

Den 20 Maj så var scouterna med i Städa Sverige och städade stranden vid det så kallade Krokodilbadet. 
Pengarna som blev intjänade av detta användes för att göra Hajken billigare. 

Som en avslutning på terminen så hade scouterna möjlighet att paddla på en lördag efter det formella avslutet 
av terminen. 

Sommaren bjöd på Sommarläger på Spjutsund. Där bodde vi i tält under en vecka och dagarna fylldes med 
massor med scoutigt skoj.  

  



Höstterminen 2019 

Höstterminen inleddes med att Fiskarna slogs ihop med Blötdjuren och flyttade till Blötdjurens tid och plats, 
tisdagar 18:30 i Sågen. Detta för att det var brist på både barn och ledare på båda avdelningar. 

Flera av våra scouter gick vidare upp till Äventyrarna men vi fick förstås nya scouter i gruppen och dessa fick 
ta knivmärket. De äldre scouterna fick ta yxmärket. Vi prövade också på att surra olika saker och på detta vis 
använda olika knopar. 

I oktober hade vi en mindre övernattning där scouterna gick upp till vindskydden en bit upp i skogen bakom 
scoutstugan i svartbäcken. Detta var en kort övernattning då detta var lördag kväll till söndag förmiddag. 
Scouterna åt kvällsmål och frukost. 

Vi genomförde också ett så kallat fotosafari, då scouterna fick ett antal uppgifter att lösa och frågor att svara 
på angående Brandbergens centrum. 

Vi var kreativa och gjorde otroligt många tomtar till julmarknaden. 

Terminen avslutades med att scouternas skapade sina egna mini-pepparkakshus ifrån färdiga delar. Dessa 
dekorerades fantasifullt. 

Vilddjuren (Upptäckarna) 

Vårterminen. 

Vilddjuren består av patrullerna Vargen, Räven och Järven. 

Vilddjuren började året med det sedvanliga årsmötet. Sedan bjöd terminen på Isvett på Drevviken, simprov på 
Torvalla, Skapande av egna bestick, Orientering med karta och kompass. 

Vildjuren använde 5 möten till att följa programmet Atlantis, där scouterna fick mycke information om hur 
man lever hållbart och vikten av tillgång på vatten. Atlantis mötena avslutades med ett möte vid 
reningsdammen i Slätmossen, där vi på närmare håll kunde studera hur dagvatten kan renas på naturlig väg 
innan det rinner ut i sjöar och hav. 

St George firades sedvanligt och scoutlöftet gavs av andraåringarna. 

Vildjuren var med på en hajk tillsammans med Fiskarna med Atlantis-tema. Många roliga uppgifter fick lösas 
på vandringen från Tyresta till Åva-kåtorna där vi övernattade. Äventyret fortsatte dagen efter. Vilddjuren var 
ute på en paddlingstur på Drevviken när det var varmt i vattnet. 

På sommaren blev det sommarläger på Gålö. Massor med äventyr och scoutiga saker fick scouterna uppleva 
denna härliga vecka i slutet på sommaren. 

Höstterminen. 

Vilddjuren fick flera scouter och skapade en patrull till, Lodjuren. Så nu består Vilddjuren av 4st patruller, 
Vargen, Räven, Järven och Lodjuren. 

Hösten började som vanligt med en massa ivriga scouter som ville lära sig hantera kniv. De äldre scouterna 
fick lära sig hantera yxa och såg. Bevismärke delades ut under terminen efter att ha bevisat att de kan hantera 
verktyget. 

En övernattningshajk blev det i vindskydden i skogen bakom Scoutstugan. Mat över öppen eld och mycket 



lek. Scouterna fick skapa sina egna matpåsar med färgrika motiv. Scouterna lär sig att surra och en del knopar 
fastnar nog. 

Fotosafarin i Brandbergens centrum var lyckat med många kluriga frågor avklarade och många scouter var 
tvungna att våga fråga. Lite mörkerorientering med karta blev det när det blev mörkt i slutet av terminen. 

Alla scouter hjälpte till med att göra tomtar till julmarknaden. Många fina tomtar blev det. Vi avslutade 
terminen med sedvanlig tårtbakartävling. 

Allmänt 

Vildjuren har under vårterminen haft 15-22 scouter på varje möte. På höstterminen var vi dock mellan 24-28 
scouter på mötena. Vi har varit 4 ledare som delat på planeringen. 

Anders Magnusson 

Pälsjägarna (Äventyrarna) 

Våren 2019 

Äventyrarna hade 21 avdelningsmöten under våren. Vi körde som 2 avdelningar, Stigfinnare & Rovfåglar. 

Ösmo 24:an 23-24/3 -2019 deltog 17 scouter i 3 patruller, Kraxande kråkan (Följeslagare Mäki) Hoppande 
haren (Följeslagare Erik, Fredrik), Skatan (Följeslagare Adam). I april var vi på märkesutdelning i 
Österhaninge kyrka på St Georg, då några äventyrare var flaggbärare. Vi fick då märket: Mötet, det här 
äventyret går ut på att fundera över hur våra livsåskådningar är lika eller olika 

30/4 Valborgsfirande vid gårdens bad, äventyrsbana i mindre format med stort intresse. Kvällen avslutades 
med filmmys/övernattning i Svartbäcken. Måndagen den 20 maj var vi inbjudna till Ett hållbart Haninge för 
att få ett område att städa. Rovfåglarna ansåg att detta var ett bra tillfälle att värna om miljön och samtidigt 
synas så vi beslutade att anmäla oss och fick då området kring Sågenlokalen att städa. Det hittades allt ifrån 
cyklar till gamla strumpor. Ersättningen användes bl a till att sänka paddelhajkkostnaden. 

Paddelhajk 6/6-9/6. Det var 19 scouter och 7 ledare som var med på hajken. Detta år tog vi oss an resan 
från ett annat håll, lyckades efter mycket bestyr att kliva i land vid Åva camping som planerat.  

HLR -19: Rovfåglarna hade ett möte i våras med Markus W, Stigfinnarna hade med Roger K. 31 äventyrare 
och 2 av kårens ledare deltog. 

Sommarläger 2019 Sägnensberg: Det var 21 äventyrare som deltog, 4 ledare. Det var mycket regn men 
scouterna jobbade på bra, vi hade brouppgifter och arbetade i patruller. Äventyrarna var ansvariga för frukost 
och kvällsmål. Lunch och middag lagade vi själva i egenbyggt lägerkök. 

Hösten 2019 

17 avdelningsmöten blev det under hösten. Nu fungerar äventyrarnas 2 avdelningar, Stigfinnare & Rovfåglar, 
så att de arbetar tillsammans igen. 

Äventyrarna blev erbjudna att ställa upp och städa samma område igen för kampanjen Städa Sverige så nu 
deltog båda avdelningarna med. Ersättningen användes bl a för att sänka kostnaden för luciaövernattningen. 

  



Månskenshajk i Nynäshamn, 21-22/9-19, Vendelsö scoutkår deltog med 2 lag, isbjörnen och kraxande 
kråkan. 14 scouter och 3 följeslagare. Patrullvis orientering dag + natt, övernattning i militärtält. Patrullvis 
lösande av olika uppgifter. 

På julmarknaden sålde vi 1/12 strömmingsmackor vid lägerelden och livlinekastning till tomten i vaken. Det 
såldes inte lika mycket som vanligt, kändes som färre besökare än vanligt. 13-15/12 luciaövernattning i 
Stordal vid Viss vass med 21 scouter samt 8 ledare., Vi hade julbord, tomten kom och vi lagade wok patrullvis 
över öppen eld i ösregn. Vi gick igenom yxa och såg. När mörkret föll gick vi ett ljusspår med tankar & 
reflektioner som avslutades vid ett lägerbål nere vid vattnet.  

Golden Pigs (Roverscouter) 

Under vårterminen 2019 så engagerade sig rover i planeringen av kårens sommarlägerprogram. Vi bidrog till 
valborgsfirandet genom att sälja sockervadd. En heldag med paddlingsteknik hanns också med. Utöver detta 
så invigdes de nya roverscouterna Simon och Salam under sommaren. Uthyrningen och upprustningen av 
Åvakåtorna har fortsatt under året. Under hösten har vi planerat och genomfört kårens 60-årsfirande samt 
ledarvårdsmiddagen under november. Vi har även haft två hajker under hösten, en myshajk samt en 
vandringshajk till Åvakåtorna. 

Kårens gemensamma skollovsaktiviteter: 

Under 2019 genomfördes 2 skollovsvandringar, dels under sportlovet till Tyresta by, dels under påsklovet till 
Torvalla. Det arrangerades olika utflykter runt om i Stockholmstrakten. Främst deltog spårarscouter, men 
även upptäckare och äventyrare följde med. På höstlovet anordnades en utflykt till Skansen.  

Tack till våra sponsorer och samarbetspartners 

Vi vill avslutningsvis rikta ett särskilt tack till våra samarbetspartners och sponsorer;  

• Haninge kommun 

• Stockholms Stad 

• Scouterna 

• Stiftelsen Tyrestaskogen/Naturum Nationalparkernas hus 

• ICA Maxi Haninge 

• Akademibokhandeln Haninge 

• Malins Hantverkstad 

• 2 stenar, Callanders 

• Solberga Konfektyr 

• Sponsorhuset 

• Returpack Pantamera 

• Föreningsrådet Haninge 

• ICA Supermarket Brandbergen 

• Vendelsö Chilli 



Undertecknas 

Verksamhetsberättelsen är formellt fastställd på kårstyrelsemöte den 10 februari 2020. 
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