
 

1 
Verksamhetsberättelse 2019, Vallentuna Scoutkår 

Verksamhetsberättelse 2019, Vallentuna Scoutkår 
Organisationsnummer: 802405-6601 

Styrelsen för Vallentuna Scoutkår i organisationen Scouterna, lämnar härmed följande berättelse för 
scoutkårens verksamhet året 2019. 

Kårstyrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 
Ordförande  Max Sahlström 
Vice ordförande Annmarie Antonsson Brandt 
Kassör   Leif Möller 
Sekreterare  Anna Stålnacke Falck 
Ledamöter  Anna Stålnacke Falck 
  Jakob Holzwarth (ungdomsrepresentant) 
  Erik Larsson 
Suppleant  Ellen Bäck 
   

Övriga ansvarsposter utanför kårstyrelsen 

Huset/Stugfogde Styrelsen 

Materialförvaltare Max Sahlström  

Medlemsregistrerare Styrelsen 

KårUtbildningsLedare Alice Varcoe Orhem 

Webbmaster  Max Sahlström  

Postmottagare Annmarie Antonsson Brandt 

Leif Möller 

Rekrytering  Styrelsen / Annmarie Antonsson Brandt 

Revisorer  Staffan Bäckman 

Revisorsuppleanter Mattias Säteri 

Valberedning   Karin Varcoe Orhem (sammankallande) 

  Monika Kloiber 

  Vakant 

   

 

Sammanlagt har kåren haft 10st protokollförda styrelsemöten (samt ett möte med anteckningar inför 

kårstämman under året, en kårstämma och ett konstituerande möte.) 

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften för år 2019 var på 500kr per termin för aktiva scouter. För stödjande medlemmar var 

den 250kr/termin och för aktiva funktionärer, ledare, och ledarassistenter 102kr/termin. 

Medlemsantal 

Under 2018 så har medlemsantalet legat stabilt på ca 160 aktiva medlemmar. Totalt har kåren ca 200 

medlemmar. Vid årets slut stod strax under 50 personer i kö för att bli medlem i kåren. 
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Verksamheten 

Avdelningen Vilddjuren (Spårare, 8-10år) 

 
Vårterminen: 
19 möten hölls under vårterminen med 24 scouter och Maria Wikstedt, Fredrik Asp, Anna Malmlund, 

Johan Schartau, Pirjo Unnestad och Martin Rybrink. Under terminen fick scouterna testa och utveckla 

sina kunskaper i sjukvård, knopar, livlina, stormkök samt eldning. De fick även genomföra ett simprov 

samt åka skridskor och testa is-dubbar. Terminen hade vattentema som genomsyrade samtliga aktiviteter, 

vi pratade om vatten vid matlagning, sjukvård samt att vatten är viktigt för kroppen. Det genomfördes en 

hajk, tillsammans med vindarna, där de fick sova utomhus. Vi deltog även i distriktstävlingen Roslagens 

dag. 

Hösterminen: 
Under höstterminen hölls 14 möten med 21 scouter, 4 ledare samt 1 föräldraledare. Ledarnavar Madeleine 

Asp, Maria Wikstedt, Johan Schartau och Madelene Öhlund. Under terminen gjorde vi knopar, sjukvård, 

lekar, hantverk samt eldning. Terminens grupp är ganska homogen och lugn, och vi har lyckats genomföra 

saker snabbare och med bättre resultat än tidigare. Samtliga scouter är intresserade av att lära sig och har 

tyckt att knopar varit väldigt roligt och de är riktigt duktiga på det. Det genomfördes också en väldigt 

lyckad hajk i Näsby Park med nästan samtliga scouter + flertalet föräldrar. Trots regn och blåst 

genomfördes samtliga kontroller samt matlagning på stormkök utan gnäll. Vi var väldigt imponerade över 

scouterna den här dagen. Under hösten genomföde vi även ett lägerbål med hjälp av utmanarna. 

Avdelningen Skogsdjuren (fd Vindarna t.o.m VT19) (Spårare 8-10år) 

 
Vårterminen:  
Vi började vårterminen med 24 scouter (fjorton andraårs och tio första-års) och avslutade med 22 scouter 

(tretton andraårs och nio förstaårs). Vi var fyra ledare (Aurelija Dubicke, Anna Stålnacke Falck, Sofia 

Lindqvist och Mikael Stjerna). En eller två hjälpföräldrar stannade ofta kvar på våra möten, vilka hölls på 

onsdagar kl. 18.30–20.00. Vi hade 18 avdelningsmöten under våren där vi bland annat provade på knopar, 

surrning och scoutfemkamp. Vi hann också med att åka pulka, simma och paddla kanot. Vi hade en 

organisationstävling och lärde oss om karta och kompass. Vi anordnade Thinking Day för hela kåren där 

de åldersblandade patrullerna fick arbeta med värderings- och samarbetsövningar. Vi deltog även i de 

kårgemensamma aktiviteterna S:t Georg och terminsavslutningen. En liten patrull med tre scouter deltog 

på Roslagens Dag i Norrtälje. Våren avslutades med en hajk vid Skavlöten tillsammans med Vilddjuren. 

Tretton scouter, tre ledare och två föräldrar åkte på sommarens kårläger på Vässarö. 

Höstterminen: 
Till hösten beslutade vi att minska avdelningen till tjugo scouter och avdelningen har bestått av 

åttaandraårs- och tolv förstaårsscouter samt fyra ledare (Aurelija Dubicke, Sofia Lindqvist, Sara Smeds och 

Mikael Stjerna). Vi har dessutom regelbundet haft hjälp av tre till fyra föräldrar. Vi har haft stort fokus på 

patrullbyggande och samarbete. För att göra det lättare för scouterna att komma ihåg sina patruller, valde 

vi också att byta namn till Skogsdjuren. Under höstens tolv avdelningsmöten hann vi bland annat med 

knopar, hantverk, spårtecken, stormkök och sjukvård. Scouterna planerade och genomförde ett mycket 

lyckat möte under Familjeveckan. Vi deltog i den kårgemensamma uppstarten och avslutningen samt 

lägerbålet vid Gustavs Udde. På vår hösthajk på Prästtorp deltog 17 scouter, tre ledare och fyra föräldrar. 
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Avdelningen Djungeldjuren (Upptäckare 10-12år) 

 
Vårterminen: 
Under våren har vi arbetat vidare med 24 scouter i fyra patruller. 19 ordinarie avdelningsmöten och en 

hajk har genomförts. Det har varit hög närvaro under mötena under vårterminen. Vårens familjedag blev 

tyvärr inställd på grund av snöbrist. Vandringshajk, med 14 deltagare, där scouterna vandrade med 

packning mellan Brottby och Dommarudden, Åkersberga, sammanlagd 22 km på två dagar. Scouterna 

planerade och lagade sin mat själva och övernattade i eget konstruerat vindskydd. Avdelningen har deltagit 

i Roslagens Dag med en patrull. 14 st scouter åkte på sommarläger avdelningen delade kök med den andra 

upptäckaravdelningen. Patruller, som bestod av scouter från båda avdelningarna turades om att medverka 

vid matlagning. Aktiviteter under lägret var bland annat, kanot, optimistjolle, trapperspår och disco i 

kapellet med andra kårer.  

Höstterminen: 
Under hösten har vi haft 18 scouter i tre patruller, 14 ordinarie avdelningsmöten på temat Våga, och en 

hajk har genomförts. Det har varit hög närvaro under mötena under höstterminen. Under hösten 

genomfördes en familjedag, med ca 35 deltagare, där vi bland annat bakade muffins över öppen eld. Hajk 

med 16 deltagare med övernattning i scoutstugan Narven i Norrtälje på tema Nordiska väsen 

Avdelningen Fåglarna (Upptäckare 10-12år) 

 
Vårterminen:  
Under våren var vi 18 scouter, tre ledare (Anna Stålnacke Falck, Jonas Berglund, Daniel Selberg) och en 

hjälpförälder (Maria Rasmussen). Slutmålet för terminen var paddelhajken och många av terminens 19 

möten handlade om vad man behöver kunna för att klara sig ute på en paddelhajk. Så vi gjorde, förutom 

paddling, tillverkning av char cloth, eldning, matlagning på eld, kartkunskaper och simning/livräddning, 

för att nämna några. Vi var med på kårgemensamma aktiviteter som Thinking Day, St Georg och 

kåravslutningen. Halva avdelningen var med på sommarens läger på Vässarö. 

Höstterminen: 
Vi startade upp höstterminen med 21 scouter och 3 ledare; Anna Stålnacke Falck, Jonas Berglund och 

Daniel Selberg. Vi hade som vanligt våra möten på måndagar kl 18.30 – 20.00. Vi började höstterminen 

med att öva inför knivbevis och yxa/sågbevis och åkte på en tidig hajk vid Domarudden där scouterna 

hade möjlighet att ta sina respektive märken. 14 möten hade vi totalt under terminen och vi hann även 

med att påbörja egna tändstål, göra burktelefoner, elda och ha en brädspelskväll. Scouterna planerade även 

ett möte där föräldrarna bjöds in och fick vara scouter för en kväll. Vi var även med på kårgemensamt 

lägerbål och terminsavslutning 
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Avdelningen Narnia (Äventyrare 12-15år) 

 
Höstens verksamhet genomsyrades av temat ”det är inne att vara ute: märkeshets”. Vi hade en ambition 

att till varje möte hitta en utomhusaktivitet som vi kopplade till ett märke som scouterna skulle få i slutet 

av sin termin. Det hela började en ganska skön kväll där patrullerna var för sig fick resonera om vilka 

märken och aktiviteter som skulle hinnas med innan terminen var slut. En stor del av programmet för 

äventyrarna är att själva påverka sina möten och i samband med det andra mötet fick de enskilda 

patrullerna i uppgift att planera och samordna möten för de andra patrullerna. Med blandad framgång 

men med stor entusiasm lyckades alla fyra patrullerna genomföra uppdraget och själv hålla i mötena och vi 

som ledare höll oss lite mer i bakgrunden. Det var klassiska scoutuppgifter som elda, bygga, skapa, 

sjukvård och laga mat som scouterna planerade. Som vanligt finns det högtflygande planer när scouterna 

börjar planera men snart kommer de till mer handfasta realistiska övningar.  

Det är en ganska stor grupp som kommer till Narnia varje torsdag. Kul, men även utmanande att få alla att 

kanalisera energin åt rätt håll. Inomhus kan det bli en del spring, vilket är OK för de flesta men även 

störande för de scouter som inte uppskattar allt för mycket stoj. Vi han även med att hajkpacka och hajka, 

göra namnlappar till patrullflaggor, fixa i vårt fina Narnia rum. Numera finns det även krokar att fästa 

linor i för upphängningar av tält på tork i några rum. Detta tack vare Narnianerna. När de äldre scouterna 

fixade rummet kompletterade de yngre sina yx och sågbevis.  Vi han även med att kolla knopkunskapen på 

ett möte. Resultatet var inte allt för upplyftande. Knopkunskapen hos scouter minskade de århundradet 

som kardborreband och spännremmar uppfanns. Terminen avslutades med en skönhetstävling i 

pepparkakshusbygge tillsammans med Rovers och Utmanare på temat ”världen”...ingen vann, alla hus var 

lika fina! 

Avdelningen Glupp (Utmanare 15-18år) 

 
Under våren 2019 så startade projektet med att färdigställa det nya kombinerade utmanar och 

ledarrummet. Vi spacklade, målade och planerade el och möblering. Att sätta upp vägglister och taklister 

visade sig vara en problemlösningsövning utöver det vanliga. De övriga torsdagarna så har vi även 

sysselsatt oss med matlagning ute, planering inför kommande hajker och faktiskt lärt oss mer om aktier 

och fonder! Scouting innebär ju även hajker och utmanarna har varit på hela 6 stycken under våren! Vi har 

besökt våra vänner från Veberöd i Skåne där vi deltog på deras traditionella vårläger under 

Kristihimmelsfärdshelgen.  

Vi sparkade sent omsider in de som gick upp till utmanarna under hösten och vi deltog på både Roslagens 

dag och Tunnelbanejakten. Därutöver hade vi vandringshajker i närområdet, Många av utmanarna deltog 

även på scouternas stora internationella scoutläger i USA som pågick under sommaren. De flesta åkte som 

deltagare och en som IST (funktionär) Mer om lägret kan ni läsa längre ner i verksamhetsberättelsen. HT 

Under hösten så fick vi fyra nya utmanare och de två som egentligen blev "överåriga" ville gärna hänga 

kvar. Vi fick även ett tillskott på vuxna, en till ledare och en till förälder. Vi har därför jobbat mycket med 

teambuilding under hösten och försökt utöka scouternas egna ansvar i att hålla i möten. Till en början så 

har det startat i att ansvara för fikat, eftersom utmanare ju älskar fika! Ansvaret utökades till att planera 

kårens traditionella lägerbål och avslutning. Utmanarna har även under hösten färdigställt rummet, klättrat 

och planerat. Under hösten så genomfördes fyra hajker, allt från att tävla i Kruthornet till filmmys i stugan. 
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Avdelningen Oklart (Rover 18-25år) 

 
Under våren har vi i Oklart bland annat planerat och genomfört en insparkshajk i Järfälla för utmanarna. 

Hajken innehöll bland annat en poängjakt, härligt häng och ett spökspår. Vi har även städat och 

organiserat upp i förrådsrummet, vilket var välbehövligt. På våra vanliga torsdagsmöten har vi även lagat 

mat utomhus över öppen eld (kolbullar) och målat muggar åt varandra. 

Höstterminen startade med att vi höll i det kårgemensamma uppstartsmötet som bestod av ett ljusspår, 

överlämning av scouterna till sina nya avdelningar och såklart lite fika. På torsdagsmötena har vi bland 

annat lagat kolbullar utomhus, bakat kanelbullar och lussebullar, spelat brädspel och pysslat med lite 

läderhantverk och märkessömnad. En fin oktoberhelg var vi på seglingshajk som blev ett trevligt samkväm 

med skärgårdskänsla, bad (för vissa) och alldeles för få tändstickor. Vi deltog även i den traditionsenliga 

Pepparkakshustävlingen, där vi självklart vann pris! 

Rådspatrullen: 

 
Rådspatrullen består av dom ansvariga avdelningsledarna på varje avdelning. Tanken med rådspatrullen är 

att ha ett forum för diskussion mellan avdelningarna. Med på mötena var Anna Stålnacke Falck, Anna 

Malmlund, Madeleine Asp, Daniel Selberg, Tommy Kjellqvist, Karin Orhem Varcoe och Annmarie 

Antonsson Brandt  

Under våren träffades rådspatrullen vid 4 tillfällen och diskuterade tex patrullsystemet, symboliskt ramverk 

och hur den kårgemensamma terminsavslutningen på våren ska gå till. Under hösten hade rådspatrullen 3 

möten och beslut togs att fokus skulle ligga på hur vi ska rekrytera och behålla ledare. Avdelningsledarna 

är numera Madeleine Asp, Sofia Lindqvist, Anna Stålnacke Falck, Tommy Kjellqvist, Karin Orhem 

Varcoe, Annmarie Antonsson Brandt och Max Sahlström som representant för Rover. 
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Större kårgemensamma evenemang 

Sommarlägret 2019 ’Vässarö runt på 8 dagar’  

 
Under sommaren var vi såklart iväg på sommarläger! Den här gången vart det scouternas egna ö, Vässarö, 

under vecka 31. På Vässarö finns en färdig matlogistik, samt en rad med olika färdiga aktiviteter man kan 

göra. Detta underlättar både planering och genomförande av lägret. 

Även fast vädret var sådär, så hade vi väldigt kul! Lägret hade temat Vässarö runt på 8 dagar, och under 

veckan så fick scouterna bland annat paddla kanot, segla optimistjolle, gå Vässarös trapperspår och gå på 

disco i kapellet med andra kårer på Vässarö.. Vi var inte lika många deltagare som i fiol, då några var iväg 

på läger i USA under samma period, men vi var fortfarande ca 90st scouter. 

Sommarläger: World scout jamboree, West Virginia, USA. 

 
Under juli och början augusti åkte en handfull scouter från Vallentuna Scoutkår till världsscoutlägret 

World Scout Jamboree i USA. Dom cirka 10st deltagarna (14-18år) från vår kår åkte till lägret i form av 

patruller med totalt 36st scouter, och 4st ledare från resten av Sverige. Patrullerna hade möjlighet att åka 

på en rundresa kring USAs östkust innan lägret. Rundresorna hade tydliga inriktningar och handlade 

exempelvis om industrialiseringen och frihetsrörelsen. 

På lägret bodde patrullerna i mindre indelningar på lägret, kallat Subcamps. Här bodde man i tält, och 

lagade sin mat med resten av patrullen. På dagarna fanns olika aktiviteter att göra. Aktiviteterna var allt 

från forspaddling och klättring, till skytte och stora gemensamma utvecklingsaktiviteter med massa andra 

scouter.  Dom ca 8st vuxna från kåren (18+ år) åkte alla som funktionärer, ISTs (International service 

team). Som IST jobbade man på ett tilldelat jobb. Dessa kunde vara allt ifrån att vara funktionär på en av 

dagsaktiviteterna, till att jobba med logistik och intendentur ute på lägerplatsen och att spela i storband på 

ceremonierna.  

Lägret hölls i delstaten West Virginia, på lägerplatsen Summit Bechtel Reserve, som ägs av den 

amerikanska pojkscoutrörelsen Boy Scouts of America. Totalt hade lägret ca 45000st deltagare, varav ca 

2000st svenska scouter. 

Tjejhajk. Höst 2019 – Hantverk 

 
Första helgen i december 2019 blev en kall och frostig helg. Kårens tuffa tjejer i alla åldrar samlades för att 

hantverka och samverka för att stärka kontakten mellan tjejerna i förhoppning att fler stannar kvar i kåren 

under en längre tid.  

Totalt var det ca 40 scouter, och ett tiotal ledare på plats. Under helgen fick tjejerna bygga insektshotell, 

göra fågelmatare, tälja sked och/eller smörkniv, stöpa och gjuta ljus samt göra braständare blandat med 

massor av lekar och mys. På kvällen bastade och badade de allra modigaste innan det var dags att gå 

ljusspår. 
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Andra delar av verksamheten 

Rekrytering 

Kåren har under 2019 inte haft några aktiva rekryteringskampanjer för nya scouter, utan vi har haft ett 

konstant inflöde av nya medlemmar samt fulla avdelningar, eller kö, ändå.  

Fokus har istället legat på att rekrytera in flera vuxna till verksamheten, och framförallt har avdelningarna 

med yngre ledare jobbat med hur man skall få in nya vuxna. Att rekrytera fler vuxna är något som kåren 

skall fortsätta med under 2020. 

Webbsidan 

Under våren 2019 startade vi upp en Google Suite lösning för kåren. Google suite är en paketlösning från 

Google med fillagring, mail och appar för redigering av dokument. Det vi framförallt vill komma åt vara 

Google Drive, vilket är en tjänst som man både kan redigera olika filer i, och där filerna sparas online där 

dom finns lätt tillgängliga för alla ledare i kåren.  

Under hösten 2019 lanserade vi vår nya webbsida. Den nya webbsidan är en central lösning från 

Scouterna, och är byggt för att vara säkrare, snabbare och ha en mer modern design. Framförallt fungerar 

den mycket bättre på mobila enheter.  

Scoutlokalen Liljan 

Under året som gått har det inte hänt mycket med vår scoutstuga. Under våren hade vi en fixarhelg där vi 

snyggade till hallen och korridoren med ny färg, och överlag städade undan och gjorde snyggt! Under året 

har Utmanarna fixat klart det gemensamma utmanar-ledarrummet, och även Äventyrarna fixat klart sitt 

eget rum. Äventyrarna har även utfört småfix som att sätta upp flera brandvarnare, och fixat bättre 

förutsättningar för att hänga upp blöta tält på tork. Annars har även ytterbelysningen förbättrats, samt 

kommunens vägarbete utanför stugan tillslut blivit klart. 


