
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

Styrelsen för Backa scoutkår avger härmed verksamhetsberättelse för tiden   

2020-01-01 – 2020-12-31.  

  

  

  

2020 var ett annorlunda år i Backa Scoutkårs historia. Det började med en välbesökt upptakt 
och seden startade verksamheten som vanligt. En del av våra medlemmar åkte på 
Vinterskogslägret under sportlovet och den 24 februari hade vi vår kårstämma. På 
kårstämman fastslog vi en motion om en mindre styrelse som vi efter en lång omröstning 
kunde fastslå (nedanför kan ni läsa vilka som kom att ingå i styrelsen).   
Den nya styrelsen hade ett första möte den 18 mars och då vi hade börjat höra talas om en 
smittsam sjukdom som härjade runt om i världen och tog därför beslutet om att sätta upp 
affischer i lokalen om handhygien samt att alla möten skulle hållas utomhus. Som en följd av 
det rådande läget infördes under den första delen av 2020 även en beredskapsgrupp för att 
hantera frågeställningar kring pandemin.  
  

Verksamheten börjar allt mer ställa om till att försöka ha digitala möten. KS-mötena hålls 
digitalt men i början på juni har vi ett möte med alla ledarna där vi äter mat tillsammans ute 
på gården. De två ledarrepresentanterna försöker komma igång med ledarmöten för att 
samla synpunkter från övriga ledare innan KS-möten. Under våren anordnas två av dessa 
ledarmöten digitalt, dock med lite dålig uppslutning. Under sommaren har vi ett 
coronaanpassat kårläger i Horred.   
  

Efter sommaren startar vi upp med en digital och lite ledarfattig upptakt där vi börjar 
diskutera hur vi skall hantera hösten. Vi kan se att vi behöver anpassa verksamheten och 
söker svar på de ställen där det finns information om hur ideella barn och 
ungdomsföreningar skall hantera corona. Under hösten gör vi löpande flera stora 
justeringar. Familjescoutingen ställer in sin verksamhet efter ett par gånger. Kåren tar beslut 
om digitala möten för äventyrare och utmanare i mitten av november och Lussehöjken ställs 
in.  
  

I slutet av augusti tar vi ett inriktningsbeslut om att ställa in loppisen för första gången 
någonsin. Detta beslut befäst på nästa styrelsemöte i slutet av september. I det längsta 
försökte vi hitta en lösning där vi kunde öppna huset och släppa in grannar och andra som 
gärna vill besöka oss men det fungerade tyvärr inte under rådande omständigheter.  
  

Det har varit ett annorlunda år med en stor insats från alla aktiva ledare att finna möjliga 
lösningar för verksamheten som ni också kan läsa om här nedanför.   
  

Styrelsen vill rikta ett stort TACK till er alla som har upprätthållit verksamheten under 2020 
och gjort verksamheten fantastik för våra barn och ungdomar  
  

Styrelsen genom Martin  



  

STYRELSEN  

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden och varit sammansatt enligt följande:  

Kårordförande     Martin Sellman  

Vice kårordförande     Emma Palm  

Kassör       Johan Eklund  

Sekreterare       Jessica Joshage Ledarrepresentant   

 David Winroth Ledarrepresentant    Oscar Forsell  

Suppleant       Christina Lundin  

Utmanarrepresentant    David Eklund  

Personlig suppleant    Anton Larsjö  

  

  

FUNKTIONÄRER  

Bidragsombud     Camilla Lindgren och Eleonore Stamgren  

Materialförvaltare     Patrik Gamboa och Fredrik Lantz  

Matrikelsekreterare     Camilla Lindgren  

Kårutbildningsledare     Henric Sundman  

Stugfogde, friluftsgården Bergsäter   Emma Palm  

Kanotfogde       Rose-Mari Söderlind  

Loppmarknadsansvarig     Christina Lundin, Josefin Granhage, Anton Magnusson  

      och Emma Palm  

Hemsidesansvarig     Joel Ericsson  

Revisorer       Mary Rönngård och Åke Thor  

Revisors Suppleanter     Rune Åsemyr & Ingrid Lundblad  

      

MEDLEMMARNA   

Medlemmarna var 154 personer, varav 112 var mellan 7 och 25 år vid verksamhetsårets slut.  

  

VERKSAMHETEN   

Verksamheten har bedrivits i:  

En spåraravdelning   Flygfäna  

En upptäckaravdelning   Gallerna  

En äventyraravdelning   Skogsdjuren  

En utmanaravdelning   Seniorerna  

En roveravdelning  

Familjescouting  

  

  



RAPPORTER FRÅN AVDELNINGARNA   

Spåraravdelningen Flygfäna  

Våren 2020  

Vi hade en övernattning som var 2 nätter. Under våren var vi ute och eldade, hade sjukvård och lekar. 

Vi hade även demokratimöte, knopar, simning och märkesceremoni. Vi deltog på sommarens 

kårläger.  

Under våren bestod avdelningen av omkring 20 scouter. Temat för terminen var Scoutskuggan.  

Ledare var Emma, Ludde, Melinda och Oscar med Calle och David som assistenter.  

Hösten 2020  

Hösten inleddes med att hälsa nya scoutkompisar välkomna och följdes sedan allemansrätt, knopar 

och chiffer. Vi rekryterade i början av terminen. Alla möten var utomhus. Vi hade ingen övernattning i 

scouthuset.  

I slutet av terminen pratade vi om demokrati, sjöng sånger och gick igenom hur en ceremoni gör till för 

att kunna dela ut terminens märken.  

Ledare var Emma, Melinda, Calle, David, Linnea och Oscar, med Axel som assistent.  

  

Verksamhetsberättelse Upptäckarna Gallerna 2020  

Gallerna har under 2020 haft totalt 48 sammankomster. Gallerna har under våren haft 3 patruller och 

till hösten gått upp till 4. Även antal scouter gick upp då vi legat mellan 18–20 scouter.  

Under våren har vi haft möten med bl.a. knivbevis och scouthistoria.  

Under våren hade vi även en kanot dag och deltog i kårens gemensamma kårläger   

  

Under hösten har vi haft möten med bl.a. eldning och hantverk.  

Våren bjöd även på 1 hajk och en dags aktivitet:  

• Kanothajk i Horred   

• Besök på 4h gården kättilsröd   



För att hålla så säker verksamhet som möjligt under hösten har alla möten varit utomhus, vi har 

tvättat händer innan och efter möten samt jobbat bara i patruller för att hålla avstånd.  

  

Verksamhetsberättelse Äventyrarna 2020  

2020 blev på grund av den pågående pandemin Covid-19 inte likt något annat.   

Vårterminen började som vanligt, med vårt planerade program. Senare under våren fick vi ändra en 

del på grund av direktiv från Folkhälsomyndigheten. Vi slutade exempelvis helt ha möten inne och 

hade bara möten ute och ändrade på ceremonier och innehåll så att scouterna skulle kunna hålla 

distans till varandra och på andra sätt minska smittspridning. Matlagning och HLR är exempel på 

aktiviteter som helt utgick från programmet. Men vi fortsatte ha möten varje måndag mellan 18:30- 

20:30. Vi ställde om – inte in! Scouterna i äventyrarna är också i den åldern där  

Folkhälsomyndigheten rekommenderade att fritidssysselsättningar skulle fortsätta i så stor 

utsträckning som möjligt.   

Ledarbesättningen har varit stabil över året och bestått av Charlott Blomster, Karin Eklund, Anton 

Magnusson, Joel Eriksson och David Winroth.   

  

Utmanarnas Verksamhetsberättelse för 2020  

Vårterminen började som vanligt med terminsplanering och avdelningsmöten. Denna termin är vi 3 

ledare. Efter ett tag kom en Pandemi och vi fick planera om programmet så vi kunde vara ute på alla 

möten.  Det finns ett stort intresse med att ta märken så vi riktade in oss på vilka märken vi skall ta 

under terminen och vad vi behöver göra för att få dom. Vi har även haft en ensamhajk som ingår i 

första Utmaningen. Där vi hade att basläger där alla övernattade första natten och vi ledare var kvar 

hela helgen. Utmanarna packade ihop sina saker och gick i väg själv och övernatta en bit bort från 

baslägret. Dom var själva i 24 timmar. Under tiden skulle dom lösa några uppgifter. Efter 24 timmar 

så återsamlades vi och gick i genom hur det hade gått. Vi hade även den traditionella brännbollen 

mot Äventyrarna som vi även i år vann.  

  

Höstterminen är vi 2 ledare. Vi fortsätter med mötena ute. Nu har vi fått nya Utmanare så vi gjorde 

en ny Ensamhajk så dom nya och dom som inte kunde vara med på förra fick möjlighet att göra den. 

Vi hade också en Svamphajk och en spelhelg.  Vi började även att planera ett projekt som vi skall 

genomföra till våren 2021. Pandemin fortsätter och det innebär att vi inte kan ha fysiska möten 



längre så vi har dom via nätet på Discord. Dom får en uppgift som dom skall lösa under veckan och 

sedan redovisa på nästa möte.  

Ledarna  

  

Roveravdelningen 2020  

Våren inleddes med ett par möten på söndagar. Sedan Covid-19 och efterföljande restriktioner har 

avdelningen inte haft några möten fram till hösten då digitalt möte testades.  

Kårläger  

Årets kårläger hölls traditionsenligt i Horred, något förskjutet på grund av Coronapandemin men 

genomfördes på ett genomtänkt och säkert sätt senare på sommaren.  

Det var 26 scouter och 15 ledare som fick se Tors hammare bli stulen och under veckan fick 

scouterna hjälpas åt med olika uppdrag för att tillslut kunna hjälpa Tor att få tillbaka den.  

Lägret avslutades med en stor gudafest där alla dansade och lekte till läggdags.  

Vi har fått mycket positiv respons från både deltagare, ledare och föräldrar.   

  

Horred 2020  

Rampen framför sovebo har lagts nya brädor, den gamla stommen står kvar. Nya innerväggar har 

satts upp i utrymmet bakom torpet. Mycket städning, sortering och rensning över lag. Den stora 

granen har tagits ned pga. angrepp av skadedjur. Lyckebo och avloppsbrunnen har tömts och 

undersökts av kommunen. Båda har blivit godkända för dagens användning. Handfatet utanför 

lyckebo är ej godkänt idag. Det har varit 4 arbetshelger under året.   

Pengar har sökts till Horredsboden från flera olika bidragsgivare. Alla har blivit nekade.   

 

IT 2020  

Större delen av hemsidan är öppen utan inloggning och här ligger mycket matnyttigt såväl för 

medlemmar som för föräldrar och allmänheten.   

Bakom inloggning ligger lite protokoll och handlingar, framförallt handlingar till kårstämman och 

styrelsens protokoll.  

Kåren har under slutet av 2020 flyttat e-post och samarbetsytor från Google till Microsoft 365.   

Här ligger protokoll och handlingar, lägerplaneringar med mera.  

Många möten med ledare, styrelsen med flera har under året varit digitala, främst i Teams.  



Vissa avdelningar har använt Discord för möten och aktiviteter. /Webmaster  

   

laget.se  

Avdelningarna för närvaro via laget.se  

Här kan även ledarna ha kommunikation ut till scouter och föräldrar  

ÖVRIGT  

Kåren har en god ekonomi. Kårstämman 2020 beslutade att medlemsavgiften fortsatt ska vara 350:- 

per termin för scouter och 175:- per termin för medlemmar över 18 år.  
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