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RESULTAT	OCH	BALANSRÄKNING 	
Resultat- och balansräkning redovisas i bilaga 1, sist i detta dokument. 

KOMMENTAR	TILL	DEN	EKONOMISKA	REDOVISNINGEN		
Året 2021 har fortsatt påverkats av Covid 19 och restriktioner vilket begränsat verksamheten. Det i 
sin tur har fört med sig att vi inte har gjort av med så mycket pengar på verksamheten.  

Kåren har därmed gått med ett överskott på helåret 2021 på 79 tkr. 

Under året har kåren inte bekostat några större åtgärder på stugan. Kommunen har renoverat och 
målat fasaden, men den kostnaden ingår i hyresavtalet. 

STYRELSEN 	
Styrelsen för Saltsjö-Boo Scoutkår, tillhörande Scouterna, har under verksamhetsåret bestått av 
följande personer: 

Kårordförande Marianne Lindström  

Kårordförande Sofia Wahlén  

Kassör Tomas Kjerf, nyval 2021 

Ledamot Malin Keijser Bergöö, nyval 2021 (medlemsregistrering och bidragsansvarig) 

Ledamot Anna-Klara Rundlöf 

Kårstyrelsen har under 2021 haft 11 protokollförda sammanträden och därtill arbetsmöten och 
planeringsträffar. Styrelsen och andra representanter för kåren har deltagit i olika arrangemang och 
träffar inom regionen, distriktet och kretsen, bland annat kårordförandeträffar och 
utbildningsmöten. På dessa träffar utbyts mycket erfarenheter mellan kårerna som bidrar till bland 
annat ökat samarbete. Dessa möten har under 2021 varit få till antalet och samtliga har varit digitala.   

På kårstämman 2021 behandlades två motioner som återrapporteras enligt nedan. 

MOTION	OM	BRUTET	VERKSAMHETSÅR	
Förslaget om brutet verksamhetsår har utretts under året av styrelsen och ett PM är författat av vår 
kassör Tomas Kjerf.  

MOTION	OM	JUBILEUMSSKRIFT	
Jonas Skiöld har fått uppdraget att samordna arbetet att ta fram en jubileumsskrift  

Med det anser styrelsen att det uppdrag som 2021 års kårstämma lämnade till styrelsen är 
genomfört. 
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ÖVRIGA	FUNKTIONÄRER 	
Revisor under perioden har varit Maria Gabrielsson med revisorssuppleant Magnus Bergman.  

Funktionärer har varit:  

Materialfogde Pontus Falkman och Martin Etsare 

Materialvård Jesper Värn och Elma Värn 

Stugfogde Pontus Falkman och Martin Etsare 

Kårutbildningsansvarig Lena Falkman och Jimmy Synnerfors 

MEDLEMMAR 	
Vid årets slut hade kåren medlemmar fördelade enligt nedan   

Avdelning (ålder)  scouter  vuxna/ledare 
Familjescout 34 2 
Bäver (6-7)  30 7   
Spårare (8-10)  47 12 
Upptäckare (10-12)  50 14 
Äventyrare (12-14)  33 6 
Utmanare (15-18)  13 2 
Storslaget   32 
Summa  190  83 
Totalt  278 

 

Könsfördelningen var 60% män, 40% (37%) kvinnor och <1% annat sett till hela kåren. För scouterna 
var det 61% män och 38% kvinnor, och för ledare 59% män, 39% kvinnor och 2% annat. 
Könsfördelningen har därmed förbättrats sedan föregående år men vi ser fortfarande ett stort 
underskott på flickor i de övre åldersgrupperna.  
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SOMMARLÄGER	OCH	ANDRA	ARRANGEMANG 	
Med anledning av Covid 19 ställdes flera arrangemang in under 2021, bland annat lägret Dalacamp 
på Kopparbo som alla avdelningar från Upptäckare och uppåt tänkt åka på. Istället ordnade vi med 
kort varsel ett lyckat läger på Vässarö. Däremot blev Miniscout av som planerat för våra spårare. 
Kårhajken på Björnö gjordes om till dagaktivitet.  

MINISCOUT	2021	
Helgen före midsommar deltog kårens Spårarscouter på Miniscout. Lägret hölls som vanligt på 
Vässarö.  

Under våren gjorden en förhållandevis oerfaren LÄKO bestående mestadels av föräldrar en strålande 
insats för att vi skulle kunna åka på lägre för första gången på två år. Inlärningskurvan var brant men 
arbetet ledde framåt och i positiv anda.  

Den 19 juni var det äntligen dags för 30 Spårarscouter, 10 ledare och 8 föräldrar att åka till Vässarö. 
Efter buss och båtresan träffade vi gänget som kört ut material och efter en kort lunch gick scouterna 
Trapperspåret. Därefter var det dags att slå upp tälten och bygga upp resten av vår by. Vi insåg 
ganska snart vikten av att rätt tältstänger packas med rätt tält och även att samtliga delar till tält 
kommer med… Problemlösning bland vuxna och hårt arbete av scouter ledde till att vi framåt kvällen 
hade en mysig lägerby och kunde njuta av en god middag.  

Under kommande dagar varvades lek och häng med mer organiserade händelser så som Segling, 
paddling, bad och hinderbana. Vi besökte även samarbetsgläntan och utforskade andra delar på ön. 
Söndag kväll var det lägerbålsdags och därefter kvällsmys på byn.  

Trots alla roliga aktiviteter och äventyr så finns det inget som slår MARKAN. Denna oas av godis och 
dryck tycker många Spårare är det bästa!  

Andra utmaningar under lägret var ett stort åskoväder med rejäla knallar och mycket regn en natt 
(förvånansvärt få scouter vaknade dock) samt bara att lära sig att sova i tält samt gå på utedass.  

Efter tre intensiva dagar var det så dags att riva läger och åka hem den fjärde dagen, tisdagen den 22 
juni. Det var ett mycket lyckat läger och underbart att få åka iväg trots Coronapandemin.  

DEN	8:E	NYCKELN	PÅ	VÄSSARÖ	
Temat för sommarlägret på Vässarö för Upptäckare och Äventyrare byggde vidare på vårens tema 
som i sin tur anspelade på temat för Dalacamp – det 9:e mysteriet, som blev inställt. Vårterminens 
mysterier och besök från andra tider kulminerade på lägret då Oktavia och Pestis ledde våra scouter 
fram till den portal som kontrollerade alla portaler, och efter att scouterna bevisat att dom var 
värdiga scouter kunde portalen äntligen låsas. 

Vädret var soligt och fint under större delen av veckan men vi fick ett dygn med kraftig vind och regn, 
vilket satte våra tält och humör på prov. En del tält kasserades redan när vi lämnade lägret, och 
resterande kommer att behöva en ordentlig genomgång så att vi kan komplettera inför sommaren 
2022. Vi valde även att skänka våra bockar och bordsskivor till Vässarö, så inför nästa lägersommar 
behöver vi skaffa bättre bord. 

Under hemfärden kom regnet, och det mesta av vårt material samt alla tält inklusive cirkustält och 
mattält blev blöta igen, så det blev mycket jobb med att torka allt material efter lägret. Lärdomen av 
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det är att vi behöver packa allting i lådor med lock och vi behöver kunna skydda tältpåsarna mot 
väta. 

Vi var 17 ledare och 59 scouter på lägret som höll på i 6 dagar. 

UTBILDNING 	
Under året har 12 nya ledare deltagit på kårens introduktionskurs, 4 st under VT och 8 st vid HT 
starten. Introduktionskursen arrangerades av kårens utbildarledare, där Jimmy Synnerfors kom med 
som extra KUL, så trevligt att få ett delat KUL ledarskap. 

Scouternas folkhögskolaskurser har varit lite haltande pga Covid men Örjan, Jonas och Patrik gick 
Leda Scouting under sommarens läger på Vässare, kursansvarig var Pontus.   

Tomas har gått Leda kår, som är en relativ ny utbildning som riktar sig till styrelsemedlemmar.   

Vi hade flera äventyrsscouter som önskade gå Leda Patrull men tyvärr blev alla kurser inställda pga 
Covid, det samma gäller Leda avdelning vinter där Jonas var anmäld.    

Tre ledare har påbörjat sina ledarutbildningar under 2021 och kommer slutföra dem 2022, vi har 
Jenny som går Leda Avdelning tredelad samt Jimmy och Marie som påbörjat sin Treklöver Gilwell 
resa, alla tre har sista kurshelgen maj 2022.   

Kårens utbildare, Lena och Pontus har varit kursansvariga för Leda avdelning tredelad med redo för 
naturen. Utbildardagarna som folkhögskolan arrangerar helgen v 11 blev digital, vilket var trist men 
de lyckades få helgen givande och inspirerande. Vi har också deltagit på Utbildarhajken som 
regionala utbildargruppen arrangerar i september, vilket blev en fantastisk helg i strålande sol och 
fina givande kurspass utomhus.    
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AVDELNINGARNAS	VERKSAMHET	UNDER	2021	
	
FAMILJESCOUTING 	
VÅRTERMINEN	
På grund av Covid-19- epidemi (med både föräldrar och ledare sjuka under perioden) ställdes vårens 
träffar in. 

HÖSTTERMINEN	
DELTAGARE	
Vi har varit 2 varav 1 ung ledare.  Vi har haft – på olika möten – 13 barn och haft kontakt med 12 
olika föräldrar. 

AKTIVITETER	
• 4 ordinarie möten 
• Kårgemensam julavslutning 

LEDARVÅRD,	UTBILDNING	MM	
Under VT2021 gick en ledare åter ”Trygga Möten” (förnyad). 

LÄRDOMAR	OCH	REFLEKTIONER	FRÅN	TERMINEN	
Familjescouting verkar väldigt populärt. Många deltagare kommer emellertid bara en eller ett par 
gånger under terminen, då tiden är på söndagsförmiddagar, och mötena är sällan (ungefär en gång i 
månaden). Många familjer har andra – krockande – aktiviteter.  

 Vi skulle också behöva få in någon (eller några) fler ledare. Vi som idag leder Familjescouting (och 
har gjort det sedan hösten 2020) är bägge familjemedlemmar i samma familj. Det gör att om en av 
oss blir sjuk blir normalt sett den andre av oss också det – något som leder till att vi måste ställa in 
möten. 

 Under hösten 2021 uppkom i gruppen önskemål om fler ”kårgemensamma” aktiviteter – och den 
kårgemensamma avslutningen på höstterminen var mycket populär, bland de som deltog.   

BÄVER 	
VÅRTERMINEN		
Övergripande tema: Natur.   

Fem möten med följande fokusområden: Spårning; Samarbete, lek och vinternatur; vintertema; 
sjukvård; samt laga mat utomhus.  

HÖSTTERMINEN		
Övergripande tema: Sinnena.   

Fem möten med följande fokusområden: Mat på stormkök; Sopor och skräp; Fora och fauna; 
Allemansrätten; Demokratimöte och pepparkaksbak.  

DELTAGARE		
Vi har varit 8 ledare och ca 30 scouter fördelade på 4 patruller  
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AKTIVITETER		
10 ordinarie möten och 1 minihajk   

Samtliga möten, med undantag för pepparkaksbaket i december, har hållits utomhus pga pandemin.   

LÄRDOMAR	OCH	REFLEKTIONER	FRÅN	TERMINEN		
Ledarna bör med fördel använda sharepoint för att spara både närvarolistor och mötesprogram för 
att säkerställa kontinuitet inför ledar- och scoutomsättning mellan läsåren. Ett förslag är att redan 
under VT 2022 påbörja mallen för verksamhetsberättelse så att ledarteamet för HT 2022 kan fylla i 
med vad som hänt under höstterminen.   

GNAGARNA	(SPÅRARE)	
VÅRTERMINEN 		
Under vårterminen hade vi ett kårgemensamt Mysterietema. Vi arbetade mycket med patrullerna. Vi 
fokuserade även på att förbereda scouterna på hajk och sommarläger. Flera möten ägnades åt 
matlagning. Vi hade en kårgemensam hajk under våren och avslutade terminen med att åka på 
MiniScout på Vässarö.   

MÄRKEN 		
Matettan, Tända, Plåstra   

AKTIVITETER 		
• 14 ordinarie möten   
• En kårgemensam hajk   
• Gemensam kåravslutning   
• Sommarläger  

LEDARVÅRD,	UTBILDNING	MM 		
Ledarna har haft en middag tillsammans i början av terminen och har gått scoutkårens egen 
introutbildning.  

HÖSTTERMINEN		
Under höstterminen var vi ett helt nytt ledarteam och de flesta scouter i avdelningen var nya. Vi 
fokuserade därför mycket under början av terminen på att lära känna varandra och vad det innebär 
att vara scout. Därefter arbetade vi med sjukvård, eldning och mörker. Vi ställde även upp med en 
patrull på Nackafejden. Vi hade ett möte som handlade om att förbereda sig inför hajk/övernattning 
och hade därefter en övernattning i scoutstugan. Vi hade ett demokratimöte och avslutade terminen 
med kårgemensam terminsavslutning.  

MÄRKEN 		
Tända, Plåstra, Mörker  

AKTIVITETER 		
• 12 ordinarie möten   
• En övernattning i scoutstugan  
• Gemensam kåravslutning    

LEDARVÅRD,	UTBILDNING	MM 		
Ledarna har haft en middag tillsammans i september och har gått scoutkårens egen introutbildning   
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DELTAGARE 		
Vi har varit 8 ledare varav 3 unga ledare och 24 scouter fördelade på 3 patruller.  

LÄRDOMAR	OCH	REFLEKTIONER	FRÅN	ÅRET		
Det är viktigt att samarbeta, även med andra avdelningar. Dra nytta av tidigare planeringar, man 
behöver inte uppfylla hjulet på nytt varje gång.   

FLYGARNA	(SPÅRARE)	
VÅRTERMINEN			

• Vi har arbetat med:  
• Matlagning  
• Patrullen och samarbeten  
• Simning   
• Förberedelse för hajk/läger  

MÄRKEN		
Matettan, simning  

DELTAGARE		
Vi har varit åtta ledare varav en att betrakta som ung ledare och 25 scouter fördelade på tre 
patruller.  

AKTIVITETER		
1. 14 ordinarie möten  
2. En kårgemensam dagshajk på Björnö  
3. Deltagande på miniscout på Vässarö   

LEDARVÅRD,	UTBILDNING	MM		
Samtliga nya ledare, och ett antal gamla ledare har genomfört ”Trygga möten”. En ledare har deltagit 
i ”leda scouting”.  

LÄRDOMAR	OCH	REFLEKTIONER	FRÅN	TERMINEN		
En bra barngrupp som hunnit arbeta ihop sig och känns trygg. Bra att vi anpassade upplägget på våra 
möten så att det var mindre teori och mer praktik. Ledarteamet fungerar nu bra och vi avlastar 
varandra på ett bra sätt.   

HÖSTTERMINEN			
Vi har arbetat med:  

• Allemansrätt  
• Scoutlagen  
• Kamratgemenskap  
• Hantverk (söljor)  
• Eld  
• Sjukvård  
• Reflex  

MÄRKEN		
Plåstra, Tända och Mörker  
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DELTAGARE		
Vi har varit åtta ledare varav en att betrakta som ung ledare och 25 scouter fördelade på tre 
patruller.  

AKTIVITETER		
• 12 ordinarie möten  
• En ledarträff  
• En övernattning i scoutstugan   
• Gemensam kåravslutning  

LEDARVÅRD,	UTBILDNING	MM		
Ledarna har haft en middag tillsammans i slutet av september. Nya ledare har genomgått ”trygga 
möten”.  

LÄRDOMAR	OCH	REFLEKTIONER	FRÅN	TERMINEN		
Vi konstaterar vid ledarträffen i september att vi delar en gemensam grundsyn på varför vi vill vara 
med och leda scouting. Vi vill skapa en trygg, rolig och tillåtande verksamhet där barnen vågar vara 
sig själva samtidigt som de lär sig nytt och får uppleva äventyr. Efter avslutad termin kan vi även 
konstatera att vi har mer att vinna på att få ihop ledarteamet ännu mer och avlasta varandra kring 
arbetsuppgifterna som ska genomföras.  

ROVFÅGLARNA	(UPPTÄCKARE)	
Vårterminen präglades av fortsatt hänsyn till covid-restriktioner och alla möten har varit utomhus. 
Det kårgemensamma temat med mysterier och jakten på nycklar fyllde en del av programmet med 
bland annat ett temamöte med besök av en viking från vikingatiden. Den planerade övernattningen 
blev istället en dagshajk i Nyckelviken med “jakten på Amiral Bagges försvunna nycklar” med mycket 
lyckat resultat. Utöver detta flera möten med fokus på eldning och scoutteknik.   

Kårhajken blev förkortad till en dagshajk i fantastiskt försommarväder på Björnö.   

Därför var det extra skönt att det äntligen kunde bli ett riktigt sommarläger på Vässarö. Lyckat läger 
på många sätt men det märktes att flera upptäckarscouter inte hade vana att övernatta så länge 
hemifrån så det var en del hemlängtan att bearbeta.   

Hösten drog igång med nya fräscha ledare från spårarna och tillsammans med det äldre gänget blev 
vi under hösten ett riktigt ordentligt ledarteam, trots att vi fick “avvara” en ledare till äventyrarna 
som stöd.   

MÄRKEN	 
Knivbevis, grottmärket,   

DELTAGARE	 
Vi har varit 4 ledare och ca 20 scouter fördelade på 3 patruller.   

AKTIVITETER	 
• Vårteminen: 14 ordinarie möten  
• Höstterminen: 12 ordinarie möten  
• En dagshajk i Nyckelviken i april  
• Gemensam kårhajk på Björnö i maj  
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• Sommarläger på Vässarö i augusti  
• Övernattning i scoutstugan i oktober  
• Deltagande i Nackafejden i oktober  
• Dagsutflykt till grottan i Brevvik/Tyresö i november  
• Kårgemensam julavslutning i december  

LEDARVÅRD,	UTBILDNING	MM	 
Ledarna har haft planering hemma-hos och en gemensam middag i september  

ROVDJUREN	(UPPTÄCKARE)	
VÅRTERMINEN 	 
TEMA	ELLER	KORT	SAMMANFATTNING	AV	TERMINENS	FOKUS 	 
Vi har arbetat med temat ”Mysteriet med de 7 nycklarna”, löst utmaningar, träffat mystisk kvinna 
från ett av våra grannländer och tampats med restriktioner.  

MÄRKEN 	 
Knivbevis  

DELTAGARE 	 
Vi har varit 4 ledare och 22 scouter fördelade på 3 patruller.  

AKTIVITETER 	 
• 9 ordinarie möten   
• Dagshajk till Utkiksberget  
• Isdag Velamsund med kåren  
• Gemensam kåravslutning   
• Sommarläger på Vässarö  

LEDARVÅRD,	UTBILDNING	MM 	 
Lagade ledarlunch tillsammans under dagshajken tillsammans med scouterna.  

LÄRDOMAR	OCH	REFLEKTIONER	FRÅN	TERMINEN 	 
• Tacksamt med möten i dagsljus. Dag och tid som passat oss ledare mycket bra.  
• Jobbade med patrullsystemet men inte alls med PL.  
• Kul med tema att utgå ifrån. Fantastiskt sommarläger som visade prov på samarbete, 

uthållighet, kreativitet, gemenskap. Scouting 100%  

HÖSTTERMINEN 	 
TEMA	ELLER	KORT	SAMMANFATTNING	AV	TERMINENS	FOKUS 	 

• Börjat arbeta med 2 PL/patrull. Blockmöten med uppladdning o träning inför Nackafejden.   
• Knivvård, surrning, elda o matlagnings block.  
• Tryckt torkhanddukar  

MÄRKEN 	 
Grottmärket  
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DELTAGARE 	 
Vi har varit 7 ledare varav 2 som även agerar extra stöd för sin scout och 24 scouter fördelade på 3 
patruller.  

AKTIVITETER 	 
• 11 ordinarie möten   
• Nackafejden  
• Dagsutflykt till grotta tillsammans med Rovfåglarna (inplanerad övernattning som fick ställas 

in pga sjukdom hos ledarna)  
• Gemensam kåravslutning vid scoutstugan  

LEDARVÅRD,	UTBILDNING	MM 	 
Ledarna har haft en middag tillsammans i september   

En av ledarna har påbörjat TG utbildning  

LÄRDOMAR	OCH	REFLEKTIONER	FRÅN	TERMINEN 	 
Svårt att få till planering, nytt ledarteam och tillbaks till möten på onsdagskvällar vilket gjorde att vi 
tappade 1 ledare sedan tidigare termin. Hade ambitionen att samverka genom utfärder och 
blockplaneringar tillsammans med Rovfåglarna. Funkade ok.   

Infört 2 PL/patrull med uppgiften att ”ta hand om” patrullen i första hand. Har inte börjat med enskilt 
intro till PL inför möten.  

Infört 2 avdelningsledare enl. önskemål från Styrelsen.  

RÅSEGLARNA	BABORD	(ÄVENTYRARE)	
VÅREN	2021	
Ledare under våren har varit Jimmy Synnerfors, Magnus Fredby och Magnus Flyg. 

Temat för våren var ett avslut på förra terminens tema om Andrés Polarexedition samt uppladdning 
inför sommarlägrets tema det nionde mysteriet genom att lösa uppgifter och samla nycklar under 
våren. 

Våra första möten hölls digitalt då restriktionerna under denna del av pandemin var strikta. Det gick 
utmärkt att träffas och diskutera över datorn, att göra isskulpturer, baka hallongrottor och mötas 
inne i Minecraft för att tillsammans bygga upp en värld av luftballonger. 

När vi sedan kunde träffas jobbade vi med yxkunskap under terminen för att ta yxmärket, samt de 
som behövde knivmärket fick göra det. 

I mars genomförde vi demokratimöte för 2020 där vi också fick möjlighet att diskutera vad vi gjort 
under året och baka den traditionsenliga tårtan. 

Vi har under våren förberett och genomfört tre hajker: en vinterhajk som arrangerades tillsammans 
med Råseglarna Styrbord där vi avslutade temat med Andrés Polarexedition med att grilla och göra 
isbjörnar av frigolit som vi sedan prickade med potatiskanoner drivna med ånga. Vi har även haft en 
lång vandringshajk i Maj på Värmdöleden som tog oss från Saltarö till Ålstäket. Terminen avslutades 
med kårhajken på Björnö tillsammans med kåren, där vi hade en mängd stationer med utmaningar 
på vägen ut. 
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Verksamhetsåret avslutades med deltagande på kårens sommarläger på Vässarö vecka 31. Det var en 
rolig och spännande upplevelse som innehöll alla de delar som ett scoutläger ska innehålla, solsken 
och ösregn, bad i havet, segling, besök på markan och lägerbål. 

Babord hade 20 scouter på listan under terminen. Under våren har vi haft 11 möten med ett gott 
deltagande på oftast 15-20 scouter. 

HÖSTEN	2021	
Ledare under hösten har varit Magnus Fredby, Magnus Flyg och Jonas Skiöld. 

Temat för hösten var överlevnad utifrån olika aspekter. 

Vi har under hösten bland annat orienterat i centrala Orminge, bakat pizza i kartong och övat på 
chiffer, tävlingseldning och sjukvård. 

Avdelningen deltog med två patruller på Nackafejden och patrull Sågsjön vann i äventyrarklassen. 
Som ett bevis på det hänger vandringspriset kåsan på väggen i scoutstugan. 

I november genomförde vi årets demokratimöte där vi också fick möjlighet att diskutera vad vi gjort 
under året och hur vi gjort det. 

Vi har under hösten haft två hajker, invigningshajken i Björknäs och adventshajken i Hässelby. På 
adventshajken lagade vi mat i kokgrop och gick ett makalöst ljusspår genom skogen. Båda hajkerna 
arrangerades tillsammans med Råseglarna Styrbord. 

Terminen avslutades med den kårgemensamma julavslutningen. 

Babord hade 20 scouter på listan när terminen började men under hösten bytte en scout till Styrbord 
och två slutade. Det gjorde att i slutet av terminen var det 17 scouter på listan. Under hösten har vi 
haft 12 möten med ca 13 - 14 deltagande scouter per gång. Vi var tvungna att ställa in ett möte på 
grund av sjukdom bland ledarna  

RÅSEGLARNA	STYRBORD	(ÄVENTYRARE)	
VÅRTERMINEN		
Vi fortsatte med temat Ingenjör Andrées polarexpedition med möten så som isskulptur, ballong och 
bakning. Pandemin begränsade oss fortfarande så hajk med övernattning blev dagshajk med 
vandring och matlagning  har arbetat med temat överlevnad.   

Halvvägs in i terminen bytte vi tema till de mystiska nycklarna. Scouterna fick olika uppdrag där de 
om de lyckades erhöll en nyckel. Uppdragen var väldigt varierande med bland annat fälla träd, äta 
tårta och vara i sin sovsäck i 24 timmar.  

Terminen avslutades på Björnö med en hajk tillsammans med hela scoutkåren   

	HÖSTTERMINEN		
Hösten har gått i temat Överlevnad. Tidigt i terminen hade vi vår traditionella invigningshajk då 
framför allt de nya scouterna får lära sig ta ansvar för planering, inhandla mat, matlagning och 
materialvård.  

Hösten fortsatte med att vi fick lära oss att bygga vindskydd, hitta, elda och hjälpa till.  

Avslutade gjorde vi med en Adventshajk.  
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DELTAGARE  
Vi har varit 3 ledare och 21 scouter fördelade på 3 patruller  

AKTIVITETER		
• 26 ordinarie möten  
• E4 övernattning i vindskydd och stugor  
• Gemensam kårhajk, julavslutning samt scoutläger på Vässarö  

LEDARVÅRD,	UTBILDNING	MM		
Ledarna har haft en middag tillsammans  

BOO-LAGET	(UTMANARE)	
Under året har utmanarna haft regelbundna möten under torsdagskvällar med lekar, spel och 
samvaro. Vi har även gjort diverse utflykter till närliggande skog där vi haft en form av 
skifferorientering med avslutande lägerbål där vi diskuterat vad vi har velat göra under kommande 
termin. Utmanarna har även själva planerat möten. En del bakning och fika har självklart förekommit. 

 

 

 

Saltsjö-Boo den 11 april 2022 

 

 

Sofia Wahlén   Marianne Lindström    

Ordförande   Ordförande 

 

 

Tomas Kjerf   Malin Keijser Bergöö 

Kassör/ledamot  Ledamot 

 

 

Anna-Klara Rundlöf 

Ledamot  

  

Malin.Keijser
Placed Image
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BILAGA	1 	RESULTAT- 	OCH	BALANSRÄKNING 	
 

Resultaträkning not 2021 2020 Budget 2021  
Verksamhetsintäkter       
Medlemsintäkter  1                    135 550                     145 567                     145 000   
Bidrag  2                    105 038                       58 275                       76 000   
Deltagaravgifter                      203 890                       29 400    
Övriga intäkter                              104                         1 566                       22 000   
Summa intäkter                     444 582                    234 808    
Verksamhetskostnader       
Ändamålskostnader  3                    351 051                     168 042                     312 000   
Administrationskostnader  4                      14 775                         4 620                         5 500   
Summa kostnader                     365 826                    172 662    
Årets överskott                        78 756                       62 146    
      
Balansräkning  2021-12-31 2020-12-31   
Tillgångar      
Fordran                             350                       25 390    
Bank                     561 275                     462 507    
Summa tillgångar                    561 625                    487 897    
Eget kapital      
Balanserat kapital                     409 763                     367 616    
Årets resultat                       78 756                       42 146    
Ändamålsbestämda medel 5                      45 328     
                    533 847                    409 762    
Avsättning                        20 000    
Summa eget kapital                    533 847                    429 762    
Skulder                       27 778                       58 136    
Summa eget kapital och skulder                    561 625                    487 898    
      
Tilläggsupplysningar      

Bokslutet är upprättat enligt 18 § kårens stadgar. Kontaktprincipen tillämpas i bokföringen. Räkenskapsåret är kalenderår.  
Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärdet. 

1. Medlemsavgifterna är direktfakturerade av Scouterna. 

2. Kåren ansöker om bidrag som medlemsförening och om kommunalt aktivitetsbidrag på patrullnivå. 
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3. Ändamålskostnader avser att genomföra scoutprogrammet.  
Lokalhyra för scoutstugan                       40 000       
Försäkring Stuga                         4 477       
Driftkostnader för kårstugan.                       12 012       
Larm Stuga                         6 447       
Förbrukningsmaterial stuga                       10 717       
Internet stuga                         3 894       
Förbrukningsmaterial                         2 103       
Programbidrag                       12 117       
Kårhalsduk                         2 600       
Scoutmaterial Böcker mm                       12 989       
Scoutmärken för tillhörighet, bevis och intresse                      10 395       
Material Inköp                       38 692       
Förbrukningsmaterial                         7 318       
Utbildning                         3 700       
Kårfrämjande verksamhet                         9 516       
Lägerkostnader                     146 925       
Resekostnader, läger                       27 150                    351 051      
4. Kostnader som behövs för att sköta kåren.  
5. Ändamålsbestämda medel      
Reparation och bord                       25 328       
Reparation av stugan                       20 000                      45 328      

 


