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Verksamhetsberättelse 2020, Vallentuna Scoutkår 

Verksamhetsberättelse 2020, Vallentuna Scoutkår 
Organisationsnummer: 802405-6601 

Styrelsen för Vallentuna Scoutkår i organisationen Scouterna, lämnar härmed följande berättelse för 
scoutkårens verksamhet året 2020. 

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) 
   Benjamin Kloiber Möller 
Suppleant  Ellen Bäck 
   

Övriga ansvarsposter utanför kårstyrelsen 
Huset/Stugfogde Styrelsen 
Materialförvaltare Max Sahlström  
Medlemsregistrerare Styrelsen 
KårUtbildningsLedare Alice Varcoe Orhem 
Webbmaster  Max Sahlström  
Postmottagare  Max Sahlström 

Leif Möller 
Rekrytering  Styrelsen / Annmarie Antonsson Brandt 
Revisor   Oscar Westerlund 
Revisor   Mattias Säteri 
Valberedning  Karin Varcoe Orhem (sammankallande) 

Fr VT-20: Annmarie Antonsson Brandt 
Monika Kloiber 

   
 
Sammanlagt har kåren haft 12st protokollförda styrelsemöten (samt ett möte med anteckningar inför 
kårstämman under året, en kårstämma och ett konstituerande möte.) 

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för år 2020 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 2020 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 2020 
20 scouter fanns på plats i januari tillsammans med 4 ledare, 1 assistens och 1 föräldraledare. Temat för 
terminen var matlagning och det lagade vi många gånger, vi hann testa flera olika recept på bröd och olika 
varianter på smores. Några scouter föll bort under början på terminen men i och med pandemin så beslöt 
vi att inte ta in några nya samt att patrullerna började fungera bättre och det var en väldigt lugn grupp. 
Simningen löste sig otroligt smidigt i år och scouterna kämpade på bra och de allra flesta lyckades knipa åt 
sig märket. Då pandemin kom in i bilden fick vi tänka om en del men det löste sig på ett bra sätt, vi hade 
väldigt bra uppslutning under terminen och de allra flesta var på plats. Vi var ute alla möten och hade 
generellt tur med vädret. 
 
Hajken i maj blev en dagshajk i Kårsta, vi hade fantastiskt väder. Eldade och lagade både 
mat och efterrätter (i plural) under dagen. Flera scouter vågade sig på att bada. Kanot var nog scouternas 
höjdpunkt under terminen. Flera hade aldrig testa förut och det var roligt att se hur de gick från att inte 
våga paddla till att göra det utan större bekymmer. 
 
Höstterminen 2020 
Vi började terminen med endast 7 “gamla” scouter och 13 nya men patrullerna har redan satt sig och det 
är en grupp som är välfungerande, lyhörd och vetgirig. 2 ledare, 3 föräldraledare och hela 4 assistenter. 
Assistenterna har varit helt fantastiska, de duckar inte för några uppgifter, kommer med idéer och förslag 
och fungerar så himla bra med scouterna. Vi är så himla nöjda med dem! Ett helt nytt ledarteam har varit 
en spännande utmaning. 
 
Pandemin har fått oss att tänka om på flera plan, vi har främst arbetat i patruller för minska smittytor. Att 
inte kunna gå in blev tuffare ju längre in på året vi kom, det känns som det har regnat varenda vecka. Vi 
har haft nästan full närvaro under terminen och även ledarteamet har varit friska i stort sett hela tiden.  
Vi har främst arbetat med att lära känna varandra, prata om var scouting är och fokuserat ganska mycket 
på knopar och hantverk. Det har blivit mycket lekar och vi har nyttjat Hagaskolans ljus en del då vi förlagt 
verksamheten dit.  
 
Hajken i november blev en dagshajk i Angarnsjöängen med en vandring, matlagning och kontroller. Trots 
att det bitvis var ganska långt så kämpade de på oerhört bra och vi hade helt fantastiska föräldrar med som 
peppade på. Scouterna var trötta och nöjda med sin dag ute. Vi avslutade dagen med att poppa popcorn 
över öppen eld och så klart med olika varianter på pinnbröd. December blev annorlunda och vi beslöt att 
inte ha någon digital scouting med scouterna då de är unga och det krävs mycket av föräldrarna. De fick 
en utmaning i form av mini-pepparkakshus och olika uppgifter de ska göra under december. 
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Avdelningen Vindarna (Spårare 8-10år) 
 
Vårterminen 2020 
Vi började vårterminen med 21 scouter (nio andraårs och tolv förstaårs) och avslutade med 18 scouter 
(åtta andraårs och tio förstaårs). Vi var fyra ledare (Aurelija Dubicke, Mikael Stjerna och Sofia Lindqvist). 
Vi hade ett rullande schema med hjälpföräldrar, vilket innebar att en eller två föräldrar var med 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 simma och paddla kanot – pulkaåkningen töade dock inne på 
grund av snöbrist. Vi hade en organisationstävling och lärde oss om karta och kompass. Vi anordnade 
Thinking Day vid Kvarnbadet – läsårets sista kårgemensamma aktivitet. De åldersblandade patrullerna fick 
lösa olika uppgifter tillsammans innan kvällen avslutades med fika. I slutet av terminen hade vi en dagshajk 
då vi gick runt Angarnsjöängen och avslutade med korvgrillning och lekar. I stället för sommarläger, hade 
vi ett dagsläger på tre dagar. De två första dagarna vandrade vi (tre ledare och åtta tappra scouter) längs 
Roslagsledens sista etapp från Sandvikens camping till Grisslehamn. Den avslutande dagen utgick vi från 
Sundtorp i Åkersberga, där vi paddlade kanot i Garnsviken och badade och grillade vid badplatsen. 
Restriktionerna och riktlinjerna i och med coronaviruset, innebar att deltagandet på vårterminens möten 
blev ganska ojämnt – en del scouter var med på alla möten medan en del inte deltog i några möten efter 
sportlovet.  
 
Höstterminen 2020 
När höstterminen började hade avdelningen totalt 19 scouter: tio 2011:or (varav sju ”gamla”) och nio 
2012:or. När terminen slutade, hade vi en full avdelning på 20 scouter (tio vardera av 2011:or och 
2012:or). Det blev en del förändringar i ledarteamet – Mikael Stjerna slutade och ersattes av Kristoffer 
Willfors och Pierre Wincent – vilket innebar att vi återigen var totalt fyra ledare.  Vi hade två 
ledarassistenter (Benjamin Kloiber och Pontus Ågren) och har dessutom haft en till två hjälpföräldrar vid 
varje möte.   
 
Under de tolv avdelningsmötena vi hann med innan beslutet om fysiskt mötesstopp, har vi bland annat 
arbetat med knopar, hantverk, spårtecken, stormkök och sjukvård. Vi hade två mycket lyckade och 
uppskattade möten om eldning och matlagning med Äventyrare från Narnia. Alla höstens möten hölls 
(med undantag för söljtillverkningen) utomhus, vilket överlag fungerade väldigt väl. Många av scouterna 
blev ledsna när våra sista möten och den planerade dagshajken ställdes in. För att inte avbryta 
scoutterminen i förtid, fick scouterna i stället ett Scoutbingo med uppgifter att jobba med hemma. Bingot 
blev riktigt uppskattat (tack Fåglarna ☺!) och scouterna gick in för att lösa uppgifterna med stort 
engagemang!  
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Avdelningen Djungeldjuren (Upptäckare 10-12år) 
 
Vårterminen 2020 
Under våren har vi arbetat vidare med 18 scouter i tre patruller. 20 ordinarie avdelningsmöten och en hajk 
har genomförts. Tyvärr har fyra scouter valt att sluta under terminen. I övrigt hög närvaro. 
 
En paddelhajk med 12 deltagare längs långhundraleden genomfördes. Scouterna planerade och lagade sin 
mat själva och övernattade i eget konstruerat vindskydd. Genomfördes i vackert väder med bitvis lite 
starkare vind vilket gjorde att vi fick god användning av tre starka assistenter (Malte, Anton och Alva). 
 
Istället för Roslagens Dag, som ställts in på grund av Coivd-19, genomfördes I Livstens Fotspår för första 
gången med 10 deltagande scouter.  
 
10 st scouter åkte på sommarläger på Vässarö tillsammans med den andra upptäckaravdelningen. 
Aktiviteter under lägret var bland annat, kanot, optimistjolle, trapperspår, flottbygge och klättring. 
 
Höstterminen 2020 
Under hösten har vi haft 25 scouter i fyra patruller, 15 ordinarie avdelningsmöten. Det har varit hög 
närvaro under mötena under höstterminen. Höstens familjedag ställdes tyvärr in på grund av Coivd-19. 
 
En hajk med 18 deltagare med övernattning i Myset genomfördes. Årets tema var att hjälpa Rymd-August 
och Rymd-Lotta att komma hem till sin planet igen. Under helgen har scouterna fått gå fritt efter karta 
och kompass och övat bland annat på att bära sin packning, löas chiffer, elda, hitta rätt när man gått fel 
samt knopar. 
 
Två av avdelningsmötena genomfördes i digital form och två ställdes in på grund av Covid-19. I huvudsak 
kunde vi genomföra det planerade programmet efter viss anpassning.  
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Avdelningen Fåglarna (Upptäckare 10-12år) 
 
Vårterminen 2020 
Vi var 18 st scouter, 3 ledare (Anna Stålnacke Falck, Jonas Berglund och Daniel 
Selberg) och en hjälpledare (Peter Penrell) under vårterminen. Mötena hölls vid Liljan 
på måndagar mellan 18.30 och 20.00 
 
Vi hade 18 möten under terminen, en dagsvandring istället för vandringshajk och ett 
sommarläger på Vässarö. Programmet ändrades under terminens gång pga Covid- 
19 men vi kunde utföra alla möten. Vi simmade, gjorde tändstål, paddlade, övade 
knopar, hade scoutfemkamp för att nämna några aktiviteter. Vår vandringshajk 
kortades ner till en dagsvandring då vi gick etapp 2 på Roslagsleden, ca 15 km i 
strålande fint väder med superduktiga scouter. 10 st av scouterna var med på 
Upptäckarlägret på Vässarö under en vecka på sommarlovet. 
 
Höstterminen 2020 
Vi startade upp höstterminen med 23 scouter och 6 ledare; Anna Stålnacke Falck, 
Jonas Berglund, Daniel Selberg, Mattias Falck, Mikael Stjerna och Peter Penrell. Vi 
fick även med Skrake Malmlund som assisten. Vi hade som vanligt våra möten på 
måndagar kl 18.30 – 20.00. 
 
Vi skulle ha haft 15 möten under höstterminen men pga av Covid-19 så fick vi ställa 
in ett möte pga för få ledare samt att terminens tre sista möten togs på distans. 
Scouterna fick då hemuppgifter att utföra; ett scoutbingo samt pepparkakshusbygge. 
Men Innan vi behövde ställa om så hann vi öva på kniv/yxa/såg-bevis som 
avslutades med en hajk vid Översjön på Järvafältet där alla deltagare lyckades ta sitt 
märke. Vi hann även med att öva på sjukvård/HLR, geocacha, elda, baka och bygga 
broar. Vi fick också vara med på ett lägerbål som Utmanarna höll i. 
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Avdelningen Narnia (Äventyrare 12-15år) 
 
Vårterminen 2020 
Under våren hade vi ungefär 25 scouter vid varje möte uppdelade i våra fyra patruller; Peter, Susan, 
Edmund och Lucy. 
Vi planerade terminsprogrammet för att kunna genomföra en paddelhajk uppe i trakterna av Hallstavik 
och förbereda oss inför sommarläger. Pga pandemin avstod vi från en flera dagars hajk och genomförde 
istället en dagshajk i Hagby naturpark med olika stationer och utmaningar. 
 
16 scouter åkte på sommarläger till Björnö Naturreservat tillsammans med kårens utmanar- och roverlag. 
Vi hade en fin vecka med mycket matlagning, paddling, stand-up-padling lägerbål, bad och segling i 
Markus båt för de som ville. Lägermärket var en fiskarhatt som alla fick brodera sitt namn på. Vi ordnade 
mat via Mathem som levererade direkt till bryggan och det funkade strålande! 
För första gången blev 3e års scouterna Utmanare under lägrets två sista dagar och alla fick ett bra tillfälle 
att lära känna varandra inför höstterminen. Detta föll mycket väl ut och vi kommer att fortsätta med detta 
även nästa sommarläger. 
 
Höstterminen 2020 
Efter sommaruppehållet tog vi emot ungefär 12 nya glada scouter från upptäckaravdelningarna. Under 
hösten hade vi möten i scoutstugan drygt halva terminen sen gick vi över till digitala möten fram till 
juluppehållet. Som alltid var det stor uppslutning med mellan 20-25 scouter varje möte både live och 
digitalt. 
 
Vi arbetade med patrull/samarbetsövningar för att få ihop de nya patrullerna. Vi hade ass-vecka där våra 
scouter provade på att vara ledarassistenter till spårarscouterna vilket de gjorde mycket bra! Scouterna fick 
själva planera hur de ville lägga upp möten med olika teman som röstades fram. 
 
3e års scouterna planerade och genomförde själva en vandringshajk längs en etapp av Roslagsleden. 
Lärorikt och spännande att vara helt själva ute i skogen. 
 
På de digitala mötena hade vi den årliga traditionella pepparkakshustävlingen. Scouterna fick komma till 
scoutlokalen på olika slot-tider och hämta varsin påse med ingredienser för bygget. Vi körde ett möte med 
Kahoot-frågesport. Avslutningsmötet gick ut på att i patrullerna i zoom-rummen göra en filminspelning 
där scouterna berättade för en brittisk scoutkår hur vi scoutar här i Sverige och hur vi hanterar 
coronaviruset mm. 
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Avdelningen Glupp (Utmanare 15-18år) 
 
Vårterminen 2020 
Under våren 2020 så hade vi två större projekt som vi jobbade mot. Därför började vi terminen med att 
fortbilda oss i projektplanering och skapa en studiecirkel på utmanarböckerna. Vi tränade oss också i att ta 
ansvar över egna möten. Projekten var dels en kajakhajk i slutet av våren och början på sommaren samt en 
grott-hajk under våren.  
 
Som bekant så slog dock en pandemi till vilket bidrog till att vi fick planera om lite och förlägga fler möten 
utomhus. (En bra träning för våra fikakära utmanare;-)) Några möten under våren handlade om att 
förbereda våra två hajker. (Grotthajken försköts till hösten.) Utöver det så prövade vi på escaperoom och 
andra spel. Men vi skapade även en logga och screentryckte egna tröjor (och i vissa fall även strumpor)  
Under våren så var vi ca 10 st aktiva scouter som kom på mötena, vi var ca 6-8st varje gång.  
 
Höstterminen 2020 
Till hösten så blev utmanarna dubbelt så stora och därmed skapades ett till utmanarlag som kallar sig 
Bysen. Vissa möten hade vi ihop och vissa möten hade vi patrull eller lagvis. Detta skapade god 
sammanhållning både i lagen och mellan de båda lagen.  
 
GLUPPs första projekt blev att planera en insparkshajk för de nytillkomna Bysen. Tyvärr kan vi inte 
redovisa särskilt mycket om denna hajk då sådan information självklart är hemligstämplad. Men vi kan 
berätta att hajken blev väldigt lyckad.Tyvärr förvärrades situationen kring pandemin även under hösten 
och vi fick återigen planera om vårt program. Till en början så la vi alla möten utomhus, och vi delade 
även upp oss till att ses patrullvis. De sista mötena blev digitala. Det var en helt ny upplevelse och vi 
ledare fick ta större ansvar över innehållet. Spännande och annorlunda, men tyvärr så blev närvaron sämre 
under dessa möten.  

Avdelningen Bysen (Utmanare 15-18år) 
 
De nya utmanare som började under hösten 2020 bildade ett eget utmanarlag som de gav namnet Bysen. 
Inledningsvis var de 8st utmanare men under hösten blev de 9st. Det första utmanarna gjorde var att 
planera höstens möten med ett långsiktigt mål om att under våren 2021 genomföra en 48 timmars 
överlevnadshajk. Således låg en hel del av planeringen på att lära sig saker för att klara av målet, men det 
fanns även planer på tröjtryckning och att anordna en Nobelmiddag för GLUPP och Oklart.  
 
Ungefär var tredje-fjärde möte planerades att vara gemensamt med GLUPP. Det fungerade väl och 
skapade bra samverkan mellan de båda utmanarlagen. Under hösten förvärrades situationen kring 
smittspridningen av Covid-19 och först förlades de sista 5-6 av terminens möten utomhus för att sedan 
omvandlas till att de sista två-tre blev digitala möten. Det innebar att färre scouter deltog på mötena och 
det blev mycket omplanering där ledarna fick ta ett större ansvar än planerat. 
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Avdelningen Oklart (Rover 18-25år) 
 
Vår roveravdelning Oklart har tyvärr inte haft möjlighet att genomföra så många möten under 2020. Vi 
började dock våren med att som vanligt ses och göra kolbulle över öppen eld, och påbörja en planering av 
terminen. Vi började tillverkningen av namnskyltar för avdelningar som ska sitta i hallen, samt tog en liten 
utflykt runt Ubbysjön. När Coronapandemin slog till så ställde vi in nästan alla planerade möten, och såga 
bara tillsammans för en grillstund på valborgsmässoafton. 
 
Ett par av oss från Oklart var med på sommarlägret som hälls på Värmdö. Det var ett litet men ändock 
mysigt läger! Vi badade, paddlade kajak och lagade mycket mat. 
 
Under hösten sågs Oklart mer eller mindre inte alls, utan hördes bara av i ett planeringsmöte för nästa 
sommars läger. 

Rådspatrullen: 
 
Rådspatrullen består av de ansvariga avdelningsledarna från varje avdelning. Tanken med rådspatrullen är 
att ha ett forum för diskussion mellan avdelningarna. Med på mötena var Sofia Lindqvist, Madeleine Asp, 
Anna Stålnacke Falck, Tommy Kjellqvist, Karin Orhem Varcoe, Annmarie Antonsson Brandt och Max 
Sahlström. 
 
Under våren träffades Rådspatrullen vid 4 tillfällen och diskuterade och skissade på 
olika informationsblad för medlemmar, föräldrar och ledare. En ledarträff planerades 
men pga Covid-19 så fick den skjutas på framtiden. 
 
Under hösten hade Rådspatrullen 4 möten och diskussioner fördes om hur kön till 
kåren ser ut och hur vi ska hantera den, kommande sommarläger, Covid-19 och 
möjligheten att fortsätta med fysiska möten. Rådspatrullen började även utarbeta en 
krisplan för kåren. 
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Större kårgemensamma evenemang 

Sommarlägret 2020 Björnö (för Äventyrare och uppåt) 
 
Kårens äldre scouter åkte på sommarläger till Björnö i Stockholms södra skärgård. Scouterna fick bland 
annat och med varierande svårighetsgrader paddla havskajaker (GLUPP fick mycket motvind och en rejäl 
utmaning som de genomförde med bravur), testa på SUP, följa en dykled, lära sig om överlevnad och 
hantverka. Stort fokus på lägret var även att arbeta i patrullbyarna med att bygga patrullkök och laga 
samtliga måltider där. Alla matleveranser till lägret kom med båt och givetvis ställer alla scouter upp i 
langningskedja och för att bära upp allt till intendenturen. Såklart fanns det tid för bad och mycket lekar 
tillsammans över avdelningarna. Lägret avslutades med att tredjeårs äventyrarna och GLUPP hängde kvar 
och lärde känna varandra lite bättre genom ett antal samarbetsövningar. 

Sommarläger 2020: Vässarö (Upptäckare). 
 
Kårens upptäckarscouter åkte på ett gemensamt mindre läger på Vässarö i Stockholms norra skärgård. 
Lägret var lyckat, och scouterna fick göra många kul aktiviteter både på land och i vatten. Scouterna lagade 
all mat tillsammans i patrullkök. 
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Andra delar av verksamheten 

Rekrytering 
Kåren har under 2020 inte haft några aktiva rekryteringskampanjer för nya scouter, utan vi har haft ett 
konstant inflöde av nya medlemmar samt fulla avdelningar, eller kö, ändå. På grund av Covid-19 har kåren 
varken satsat på att rekrytera nya scouter eller ledare. 

Webbnärvaro och kommunikation 
Kåren har som tidigare en webbsida som vi har tillgång till via riksorganisationen. Kåren använder annars 
även en extern Facebooksida för att visa upp oss, samt en stängd Facebookgrupp för kommunikation 
mellan ledare och funktionärer. För internkommunikation använder vi framförallt den Google Suite 
lösning som sattes upp 2019, med både personlig mail till alla ledare, sam möjlighet att dela filera via 
Google Drive och genomföra videomöten via Google Meets. 

Scoutlokalen Liljan 
Under året har tyvärr inte gjort så mycket jobb på vår scoutlokal Liljan. Det som har gjorts är framförallt i 
form av ommöblering, småfix och sortering och rensning av våra olika förråd. Under våren tog kåren över 
ett gammalt materialförråd från en nu nedlagd scoutkår i Täby, ett välkommet tillägg till vårt egna material. 
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