
Sollentuna Norra Scoutkår

Verksamhets

Styrelsens sammansättning har varit följande:

 

Per Billing  ordförande

Sofia Guri  vice ordförande

Fredrik Sparre kassör

Maja Myrenås ledamot

Kerstin Gladh ledamot

Linus Bandh  ledamot

Ingela Ahnfeldt  suppleant

 

Anita Jerlenius kårkonsulent

 

Styrelsen har sammanträtt 10

Kåren har haft en deltidsanställd konsulent. Detta i syfte att avlasta funktionärerna från 

administrativt arbete och hantera uthyrningen av scoutstugan.

under många år gick i september i en mycket välförtjänt pension. Därefter har kåren inte 

haft någon anställd konsulent, 

styrelsemedlemmar. 

 

Text inom ram är hämtad från verksamhetsplan 201

1. Kåren ska erbjuda scouting av god kvalité i enlighet med Scouternas Riksorganisations 

ideologi och stadgar. 

 

Under året har kåren haft 5 aktiva avdelningar

det startats upp två nya avdelningar

Familjescouting 0-8 år, med vuxen

Ledare: Per Billing, Kärstin Gladh

 

Spårarscout 1,  8 – 9 år 

Ledare: Cassandra Hall, Ludvig Kraft, Sofia Guri, Emilie Rodén

Alexander Pashchenko och från höst

 

Spårarscout 2, 8 – 9 år 

Uppstartad januari 2019 

Ledare: Ulrika Linander, Emilie Tiden

 

Upptäckarscout 10 – 11 år

Ledare:  Christina Thunes, Anders Gustavsson, Leo Billing, Alexander Knorpp, Josefin 

Bonnevier 

 

Äventyrarscout 12 – 14 år
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Styrelsens sammansättning har varit följande: 

ordförande 

vice ordförande 

kassör 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

suppleant 

kårkonsulent, fram till och med september 

10 gånger med förda protokoll.  

Kåren har haft en deltidsanställd konsulent. Detta i syfte att avlasta funktionärerna från 

e och hantera uthyrningen av scoutstugan. Anita som varit vår konsulent 

under många år gick i september i en mycket välförtjänt pension. Därefter har kåren inte 

konsulent, utan Anitas arbetsuppgifter fördelas på ledare och 

från verksamhetsplan 2017. 

Kåren ska erbjuda scouting av god kvalité i enlighet med Scouternas Riksorganisations 

ktiva avdelningar. Ingen Bäververksamhet, men 

avdelningar. 

, med vuxen Varannan lördag 

Ledare: Per Billing, Kärstin Gladh, Christina Thunes  

 Pyrolan Tisdagar 

Cassandra Hall, Ludvig Kraft, Sofia Guri, Emilie Rodén, Matilda Myrenås och 

och från höstterminens start Jennie Lundgren 

 Rovdjuren Måndagar 

, Emilie Tiden, Susanna Rahnster 

11 år Skogen Måndagar 

Christina Thunes, Anders Gustavsson, Leo Billing, Alexander Knorpp, Josefin 

14 år Vikingarna Onsdagar 
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Kåren har haft en deltidsanställd konsulent. Detta i syfte att avlasta funktionärerna från 

Anita som varit vår konsulent 

under många år gick i september i en mycket välförtjänt pension. Därefter har kåren inte 

Anitas arbetsuppgifter fördelas på ledare och 

Kåren ska erbjuda scouting av god kvalité i enlighet med Scouternas Riksorganisations 

men däremot har 

lördag  

Matilda Myrenås och 

Christina Thunes, Anders Gustavsson, Leo Billing, Alexander Knorpp, Josefin 
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Ledare: Per Billing (Höstterminen)

Widmark, Johan Hoffsten och Malin Bergström.

 

Utmanarscout 15 – 18 år

Ledare: Per Billing, Sofia Guri och 

 

Roverlag  18-25 

Uppstartat augusti 2018 

 

Vuxenavdelning  

 

Familjescouting 

Avdelningen består av 16 scouter i åldrarna 2

vuxen. Det brukar vara 8-10 scouter varje gång. Vi träffas två timmar varannan lördag 

förmiddag då vi leker, har en scoutaktivitet och äter matsäck tillsammans. Vi har kastat 

livlina, eldat, lagat något enkelt på stormkök, haft lägerbål, byggt koja och lärt oss att plåstra 

om småsår och ringa 112 

Spårarna 
Spårarscouterna, avdelningen Pyrolan, har under 2018 haft ca 28 medlemmar. Avdelningen 

har löpande haft möten på tisdagskvällar. Under våren var spårarna med på tävlingen 

BirkaBallt och deltog på kårhajken i Djursholm. Avdelningen var med på sommarens läge

Vässarö. På hösten besökte avdelningen

scouttävlingen Mickeljakten/Kurreskuttet. Under hösten så har vi även arbetat med 

programmet "Free being me" som vi fortsätter med nu under våren.

Upptäckarna 
Avdelningen har under hela året haft ca 25 scouter med snitt på knappt 20 vid respektive 

möte. Under vårterminens avdelningsmöten blev det mycket matlagning både i stormkök 

och vid spis samt diskning. Förutom ordinarie möten har några scouter från avdelningen 

varit med på BirkaBallt, och traditionella vandringshajken i maj då scouterna vandrade runt 

Rösjön för att  sedan övernatta i vindskydd. Avdelningen deltog på kårhajk och sommarläger 

på Vässarö. Höstterminen fortsatte med avdelningsmöten, såsom Kniv/Yx /Såg

ljusspår, halloween-stationer och julbord, avdelningen deltog på tävlingen Kurreskuttet samt 

genomförde hösthajk i Arken med Free Being Me

Äventyrarna  
Avdelningen har under hela året haft ca 25 scouter med snitt på knappt 20 vid respektive 

möte. Förutom ordinarie möten har avdelningen haft vinterhajk i samband med BirkaBallt, 

möte med finländska scouter. Vårhajken i april gick till Öja/Landsort med besök på ERSTA

batteriet och fågelstationen. Avd

respektive Malta). Höstterminen fortsatte med besök på Äventyrsmuseum (arrangemang av 
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(Höstterminen), Fredrik Sparre och Dan Lems. Vårterminen 

Widmark, Johan Hoffsten och Malin Bergström. 

18 år Bred last Torsdagar 

och Karin Hillbom har alternerat under året 

Snorrarna Torsdagar 

Uven  

Avdelningen består av 16 scouter i åldrarna 2-7 år, alla scouter tillsammans med varsin 

10 scouter varje gång. Vi träffas två timmar varannan lördag 

scoutaktivitet och äter matsäck tillsammans. Vi har kastat 

livlina, eldat, lagat något enkelt på stormkök, haft lägerbål, byggt koja och lärt oss att plåstra 

Spårarscouterna, avdelningen Pyrolan, har under 2018 haft ca 28 medlemmar. Avdelningen 

har löpande haft möten på tisdagskvällar. Under våren var spårarna med på tävlingen 

BirkaBallt och deltog på kårhajken i Djursholm. Avdelningen var med på sommarens läge

Vässarö. På hösten besökte avdelningen Naturhistoriska riksmuseet och deltog i 

scouttävlingen Mickeljakten/Kurreskuttet. Under hösten så har vi även arbetat med 

programmet "Free being me" som vi fortsätter med nu under våren. 

ar under hela året haft ca 25 scouter med snitt på knappt 20 vid respektive 

möte. Under vårterminens avdelningsmöten blev det mycket matlagning både i stormkök 

och vid spis samt diskning. Förutom ordinarie möten har några scouter från avdelningen 

på BirkaBallt, och traditionella vandringshajken i maj då scouterna vandrade runt 

sedan övernatta i vindskydd. Avdelningen deltog på kårhajk och sommarläger 

på Vässarö. Höstterminen fortsatte med avdelningsmöten, såsom Kniv/Yx /Såg

stationer och julbord, avdelningen deltog på tävlingen Kurreskuttet samt 

genomförde hösthajk i Arken med Free Being Me-tema. 

Avdelningen har under hela året haft ca 25 scouter med snitt på knappt 20 vid respektive 

utom ordinarie möten har avdelningen haft vinterhajk i samband med BirkaBallt, 

möte med finländska scouter. Vårhajken i april gick till Öja/Landsort med besök på ERSTA

batteriet och fågelstationen. Avdelningen deltog på kårhajk och sommarläger (Vässarö 

respektive Malta). Höstterminen fortsatte med besök på Äventyrsmuseum (arrangemang av 
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. Vårterminen Carl-Johan 

 

7 år, alla scouter tillsammans med varsin 

10 scouter varje gång. Vi träffas två timmar varannan lördag 

scoutaktivitet och äter matsäck tillsammans. Vi har kastat 

livlina, eldat, lagat något enkelt på stormkök, haft lägerbål, byggt koja och lärt oss att plåstra 

Spårarscouterna, avdelningen Pyrolan, har under 2018 haft ca 28 medlemmar. Avdelningen 

har löpande haft möten på tisdagskvällar. Under våren var spårarna med på tävlingen 

BirkaBallt och deltog på kårhajken i Djursholm. Avdelningen var med på sommarens läger på 

deltog i 

scouttävlingen Mickeljakten/Kurreskuttet. Under hösten så har vi även arbetat med 

ar under hela året haft ca 25 scouter med snitt på knappt 20 vid respektive 

möte. Under vårterminens avdelningsmöten blev det mycket matlagning både i stormkök 

och vid spis samt diskning. Förutom ordinarie möten har några scouter från avdelningen 

på BirkaBallt, och traditionella vandringshajken i maj då scouterna vandrade runt 

sedan övernatta i vindskydd. Avdelningen deltog på kårhajk och sommarläger 

på Vässarö. Höstterminen fortsatte med avdelningsmöten, såsom Kniv/Yx /Såg-bevis, 

stationer och julbord, avdelningen deltog på tävlingen Kurreskuttet samt 

Avdelningen har under hela året haft ca 25 scouter med snitt på knappt 20 vid respektive 

utom ordinarie möten har avdelningen haft vinterhajk i samband med BirkaBallt, 

möte med finländska scouter. Vårhajken i april gick till Öja/Landsort med besök på ERSTA-

och sommarläger (Vässarö 

respektive Malta). Höstterminen fortsatte med besök på Äventyrsmuseum (arrangemang av 
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Gränslösa scoutkår), deltog på tävling

(Sköndalskårens stuga). 

Utmanarna 
Vi har haft i snitt strax under 10 utmana

färre under hösten då övergång börjat för 

 

Under sommaren deltog utmanare från kåren i den svenska kontingenten till MedJam18, 

Maltas nationella Jamboree. 

Roverlag 
Roverlaget besteg Kebnekajse under sommaren

Uven 

Vuxenavdelningen Uven har haft 

 

2 Kåren ska fortsätta den aktiva satsningen på rekrytering av scouter och ledare, och kommer 

fortsatt att använda nätverksrekrytering. 

ledare samt övriga funktionärer inom kåren för att se till att kåren fortsätter växa. Det kan vi göra 

dels genom att knyta nya barn och ungdomar till vår verksamhet dels genom att än mera 

uppmuntra föräldrar och övriga vuxna att delta.

I februari 2019 hade kåren 157 registrerade

medlemmar under året.  

Ledarsituationen har varit fungerande

både Äventyrare och Utmanare.

ledare och funktionärer. 

Kåren har under flera år haft en kö av intresserade barn, främst till Spårarna. Ordförande 

drog i december igång ett arbete för att rekrytera ledare så att en y

Spåraravdelning kunde startas upp till vårterminen.  Det gav ett lyckat resultat och kåren har 

nu två spåraravdelningar, och ingen kö.

  

3 Kåren ska uppmuntra utmanars

delaktiga som assistenter och ledare på de övriga avdelningarna

 Våra utmanar- och roverscouter deltar flitigt i arrangemang på distriktsnivå som ger ökat 

engagemang i scouting som rörelse.  Exempelvis har utmanare Leo Billing 

utmanascout-AU. Scouter från kåren har

Ting på Vässarö i september Lussevaka i december.
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sa scoutkår), deltog på tävlingen Silverboken samt genomfört hösthajk på 

trax under 10 utmanarscouter under året – några fler under våren, något 

färre under hösten då övergång börjat för -98, -99 och -00:or till Rovers. 

Under sommaren deltog utmanare från kåren i den svenska kontingenten till MedJam18, 

 

besteg Kebnekajse under sommaren. 

haft löpande träffar.  

Kåren ska fortsätta den aktiva satsningen på rekrytering av scouter och ledare, och kommer 

fortsatt att använda nätverksrekrytering. Kårstyrelsen ska på olika sätt uppmuntra nya och gamla 

ledare samt övriga funktionärer inom kåren för att se till att kåren fortsätter växa. Det kan vi göra 

dels genom att knyta nya barn och ungdomar till vår verksamhet dels genom att än mera 

äldrar och övriga vuxna att delta. 

157 registrerade medlemmar. Det innebär en ökning

fungerande under året, men det har varit svårt att hitta ledare för 

och Utmanare. Verksamheten upprätthålls genom ett ambitiöst ar

Kåren har under flera år haft en kö av intresserade barn, främst till Spårarna. Ordförande 

drog i december igång ett arbete för att rekrytera ledare så att en ytterligare 

Spåraravdelning kunde startas upp till vårterminen.  Det gav ett lyckat resultat och kåren har 

nu två spåraravdelningar, och ingen kö. 

utmanarscouterna att delta i olika arrangemang 

och ledare på de övriga avdelningarna. 

och roverscouter deltar flitigt i arrangemang på distriktsnivå som ger ökat 

engagemang i scouting som rörelse.  Exempelvis har utmanare Leo Billing 

AU. Scouter från kåren har arragerat och deltagit i Birkas uscAU Försmak i maj, 

Ting på Vässarö i september Lussevaka i december. 
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Silverboken samt genomfört hösthajk på Tallborg 

några fler under våren, något 

Under sommaren deltog utmanare från kåren i den svenska kontingenten till MedJam18, 

Kåren ska fortsätta den aktiva satsningen på rekrytering av scouter och ledare, och kommer 

Kårstyrelsen ska på olika sätt uppmuntra nya och gamla 

ledare samt övriga funktionärer inom kåren för att se till att kåren fortsätter växa. Det kan vi göra 

dels genom att knyta nya barn och ungdomar till vår verksamhet dels genom att än mera 

ökning med ca 15 

, men det har varit svårt att hitta ledare för 

Verksamheten upprätthålls genom ett ambitiöst arbete av 

Kåren har under flera år haft en kö av intresserade barn, främst till Spårarna. Ordförande 

tterligare 

Spåraravdelning kunde startas upp till vårterminen.  Det gav ett lyckat resultat och kåren har 

a att delta i olika arrangemang samt att vara 

och roverscouter deltar flitigt i arrangemang på distriktsnivå som ger ökat 

suttit i Birkas 

arragerat och deltagit i Birkas uscAU Försmak i maj, 
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4. Kåren ska arbeta för att utöka ungdomsinflytandet i kåren. 

Flera utmanarscouter har varit ledare på avdelningarna, något som uppskattas mycket av de 

yngre scouterna. Vi har haft en representant i styrelsen från roverscoutlaget.

5. Kåren ska se till att nya ledare och funktionärer får stöd i sitt arbete och sin verksamhet inom 

kåren. Kåren ska även uppmuntra ledare och funktionärer att delta i kurser och u

förbund och distrikt anordnar. 

Trygga möten (utbildningen) ska genomföras av samtliga scouter, ledare och funktionärer över 

äventyrarscoutnivå. Utbildningen ska därefter genomföras minst en gång var tredje år.

 

Under året fortsatte Kärstin Gladh

flera funktionärer att vidareutbilda sig i olika kurser. 

gå utbildningar. 

• Linus Bandh och Ludvig Kraft har gått en kurs som hette Leda för en hållbar v

• Christian Stjernberg har gått ExplorerBelt.

• Några ledare har gått Trygga möten på webben.

 

6. För att öka medvetenheten om brand och utrymningsvägar ska varje avdelning 

genomföra en brandövning per år.

Våra avdelningar har inte genomfört o

medvetenheten om detta i avdelningarna.

 

7. Kåren ska genomföra läger sommaren 2018, Vässarö. 

Ungefär 40 scouter och ett 15

mycket bad eftersom det var en så varm 

mat fick lagas över gaslåga. 

10 scouter födda 2001 till 2003, och en ledare

 

8. Kåren ska arrangera en kårhajk

25-27 maj genomfördes vårens kårhajk. Ä

Säbysjön och fortsatte sedan till hajkplatsen vid scoutstugan Ranängen i 

Söndagen avslutades med kåravslutning med märkesutdelning. 

cirka 50 st scouter deltog totalt

De två senaste åren har en kårgemensam hösthajk genomförts på Husarö. Hösten 2018 

prioriterade vi inte detta som en av höstens aktiviteter.
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arbeta för att utöka ungdomsinflytandet i kåren.  

r har varit ledare på avdelningarna, något som uppskattas mycket av de 

Vi har haft en representant i styrelsen från roverscoutlaget.

Kåren ska se till att nya ledare och funktionärer får stöd i sitt arbete och sin verksamhet inom 

kåren. Kåren ska även uppmuntra ledare och funktionärer att delta i kurser och u

förbund och distrikt anordnar.  

Trygga möten (utbildningen) ska genomföras av samtliga scouter, ledare och funktionärer över 

äventyrarscoutnivå. Utbildningen ska därefter genomföras minst en gång var tredje år.

Gladh i rollen som Kårutbildare, och har hjälpt till med att få 

flera funktionärer att vidareutbilda sig i olika kurser. Under året har flera medlemmar valt att 

Linus Bandh och Ludvig Kraft har gått en kurs som hette Leda för en hållbar v

Christian Stjernberg har gått ExplorerBelt. 

Några ledare har gått Trygga möten på webben. 

För att öka medvetenheten om brand och utrymningsvägar ska varje avdelning 

genomföra en brandövning per år. 

genomfört organiserade brandövningar. Vi behöver öka 

medvetenheten om detta i avdelningarna. 

Kåren ska genomföra läger sommaren 2018, Vässarö.  

ett 15-tal vuxna deltog på årets läger på Vässarö. B

en så varm sommar. Eldningsförbud rådde vilket gjorde att all 

1 till 2003, och en ledare deltog på Maltas Jamboree. 

arrangera en kårhajk på våren, samt under hösten. 

27 maj genomfördes vårens kårhajk. Äventyrarna började hajken rean på fredagen vid 

rtsatte sedan till hajkplatsen vid scoutstugan Ranängen i Djursholm. 

Söndagen avslutades med kåravslutning med märkesutdelning. En bra hajk, fint väder och 

totalt. 

vå senaste åren har en kårgemensam hösthajk genomförts på Husarö. Hösten 2018 

prioriterade vi inte detta som en av höstens aktiviteter. 
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r har varit ledare på avdelningarna, något som uppskattas mycket av de 

Vi har haft en representant i styrelsen från roverscoutlaget. 

Kåren ska se till att nya ledare och funktionärer får stöd i sitt arbete och sin verksamhet inom 

kåren. Kåren ska även uppmuntra ledare och funktionärer att delta i kurser och utbildning som 

Trygga möten (utbildningen) ska genomföras av samtliga scouter, ledare och funktionärer över 

äventyrarscoutnivå. Utbildningen ska därefter genomföras minst en gång var tredje år. 

rollen som Kårutbildare, och har hjälpt till med att få 

Under året har flera medlemmar valt att 

Linus Bandh och Ludvig Kraft har gått en kurs som hette Leda för en hållbar värld  

För att öka medvetenheten om brand och utrymningsvägar ska varje avdelning 

Vi behöver öka 

sarö. Bra aktiviteter och 

Eldningsförbud rådde vilket gjorde att all 

s Jamboree.  

rean på fredagen vid 

Djursholm. 

En bra hajk, fint väder och 

vå senaste åren har en kårgemensam hösthajk genomförts på Husarö. Hösten 2018 
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9. Kåren ska genomföra julbasar

2018 provade vi ett nytt grepp för j

som samordnande kraft. Med syfte att genomföra en aktivitet där kåren gör något 

tillsammans och samtidigt utnyttja Arkens centrala läge anordnades kafé och julmarknad 

med julpyssel och hembakt i Ar

 

Julgransförsäljningen hölls för 

bort i november 2017. Med all sannolikhet blev

tomten kommer att styckas och säljas. Vi är 

trädgården under alla dessa år.

nytt försäljningsrekord. Trots att en liten del av de 

nettot av försäljningen drygt 130 000 kr.

 

10. Kåren ska hålla medlemmar, föräldrar och potentiella medlemmar

en uppdaterad hemsida och en

Hemsidan har uppdaterats med aktuella kontaktuppgifter och terminsprogram. 

Kåren har en Facebooksida som är mycket aktiv, med inlägg både från scouter, ledare och 

föräldrar och har fungerar som kårens
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lbasar och julgransförsäljning. 

t nytt grepp för julbasaren, då vi för första året inte hade Anita Jerlenius 

Med syfte att genomföra en aktivitet där kåren gör något 

och samtidigt utnyttja Arkens centrala läge anordnades kafé och julmarknad 

med julpyssel och hembakt i Arken.  

Julgransförsäljningen hölls för 52:a året i rad i Svein Nyreröds trädgård, trots att han gick 

bort i november 2017. Med all sannolikhet blev det också sista försäljningen där, eftersom 

att styckas och säljas. Vi är oerhört tacksamma för att vi fått utnyttja 

trädgården under alla dessa år. Vi hade denna gång väldig fina granar vilket också gav ett 

rd. Trots att en liten del av de 670 granarna förblev osålda, så blev 

nettot av försäljningen drygt 130 000 kr. 

ålla medlemmar, föräldrar och potentiella medlemmar informer

en uppdaterad hemsida och en aktiv Facebooksida. 

uppdaterats med aktuella kontaktuppgifter och terminsprogram. 

Kåren har en Facebooksida som är mycket aktiv, med inlägg både från scouter, ledare och 

har fungerar som kårens nyhetskanal.  
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ulbasaren, då vi för första året inte hade Anita Jerlenius 

Med syfte att genomföra en aktivitet där kåren gör något 

och samtidigt utnyttja Arkens centrala läge anordnades kafé och julmarknad 

, trots att han gick 

det också sista försäljningen där, eftersom 

r att vi fått utnyttja 

gång väldig fina granar vilket också gav ett 

670 granarna förblev osålda, så blev 

informerade genom 

uppdaterats med aktuella kontaktuppgifter och terminsprogram.  

Kåren har en Facebooksida som är mycket aktiv, med inlägg både från scouter, ledare och 
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11. Kåren ska verka för att scoutverksamheten bedrivs så mycket som möjligt i naturen.

 

 
12. Kårens verksamhet ska bedrivas miljövänligt. Styrelsen har i uppdrag att under året ta fram en 

plan kring hur detta kan genomföras på bästa sätt.

Frågan har väckts bland ledarna, men ingen plan har tagits fram.

planer för sopsortering i köket.

 

13. Scoutstugan Kupan är viktig för vår kår. Det är angeläget att denna sköts om på ett bra sätt. 

Under året ska det därför tas fram en långsiktig underhållsplan och det ska u

genomföras gemensamma arbetsdagar för att bevara och öka standarden

Arbete med underhållsplan har inte påbörjats, men styrelsen undersöker möjligheterna att 

anlita en fackman under 2019.

En läcka från taket som vi dragits med under 

anlitad takläggare. 

Kanoterna har använts i normal omfattning på sjön Norrviken, både av scouterna och genom 

uthyrning till bl a skolor. Vi har ett gott samarbete med Sollentuna kanotklubb.

 

14. För att öka trivsel och entusiasm inom kåren 

öka sammanhållningen och engagemanget 

Flera aktiviteter har hållits för kårens medlemmar. Bl

både Vässarö, Jamboree på Malta och Rovers på Kebnekajse

fackeltåg.  Efter julavslutningen bjöds 

som säkrade denna tradition och ryckte in med grötkokning i år!

 

15. En fungerande, innehållsrik och stimulerande scoutkår får vi då alla känner ett ansvar för 

och hjälps åt att bedriva en så bra scoutverksamhet som möjligt.

Styrelsen vill framhålla att årets scoutverksamhet 

lyckosam och generellt mycket 

vi sett under ett par år.  Styrelsen tack

värdefulla arbete med kårens ungdomar. 

Alla ni övriga- enskilda, organisationer och kommunala organ som på något sätt bidrar 

positivt till vår verksamhet tackas för ett mycket fint stöd.

Sollentuna Norra Scoutkår 
 

 

Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsåret 2018 

 

Kåren ska verka för att scoutverksamheten bedrivs så mycket som möjligt i naturen.

ivas miljövänligt. Styrelsen har i uppdrag att under året ta fram en 

plan kring hur detta kan genomföras på bästa sätt. 

Frågan har väckts bland ledarna, men ingen plan har tagits fram. Utmanarna har 

sopsortering i köket. 

Scoutstugan Kupan är viktig för vår kår. Det är angeläget att denna sköts om på ett bra sätt. 

Under året ska det därför tas fram en långsiktig underhållsplan och det ska u

genomföras gemensamma arbetsdagar för att bevara och öka standarden på hus och tomt.

derhållsplan har inte påbörjats, men styrelsen undersöker möjligheterna att 

under 2019. 

En läcka från taket som vi dragits med under några år har till slut lagats framgångsrikt av en 

Kanoterna har använts i normal omfattning på sjön Norrviken, både av scouterna och genom 

. Vi har ett gott samarbete med Sollentuna kanotklubb.

För att öka trivsel och entusiasm inom kåren bör arrangemang genomföras

och engagemanget inom kåren. 

Flera aktiviteter har hållits för kårens medlemmar. Bland annat kårhajk, en sommar med 

både Vässarö, Jamboree på Malta och Rovers på Kebnekajse, och julavslutning

Efter julavslutningen bjöds ledare och funktionärer på gröt – Tack till 

som säkrade denna tradition och ryckte in med grötkokning i år!  

En fungerande, innehållsrik och stimulerande scoutkår får vi då alla känner ett ansvar för 

att bedriva en så bra scoutverksamhet som möjligt. 

vill framhålla att årets scoutverksamhet inom Sollentuna Norra Scoutkår var 

generellt mycket positiv. Vi är mycket glada över det stigande

tyrelsen tackar samtliga ledare och funktionärer för deras 

värdefulla arbete med kårens ungdomar.  

enskilda, organisationer och kommunala organ som på något sätt bidrar 

positivt till vår verksamhet tackas för ett mycket fint stöd. 
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Kåren ska verka för att scoutverksamheten bedrivs så mycket som möjligt i naturen. 

ivas miljövänligt. Styrelsen har i uppdrag att under året ta fram en 

Utmanarna har påbörjat 

Scoutstugan Kupan är viktig för vår kår. Det är angeläget att denna sköts om på ett bra sätt. 

nder vår och höst 

på hus och tomt. 

derhållsplan har inte påbörjats, men styrelsen undersöker möjligheterna att 

lagats framgångsrikt av en 

Kanoterna har använts i normal omfattning på sjön Norrviken, både av scouterna och genom 

. Vi har ett gott samarbete med Sollentuna kanotklubb. 

genomföras, i syfte att 

, en sommar med 

och julavslutning med 

Tack till Roverlaget 

En fungerande, innehållsrik och stimulerande scoutkår får vi då alla känner ett ansvar för 

una Norra Scoutkår var 

stigande medlemsantalet 

ar samtliga ledare och funktionärer för deras 

enskilda, organisationer och kommunala organ som på något sätt bidrar 



Sollentuna Norra Scoutkår

Verksamhets

Kåren tackar också alla ledare, föräldrar och andra som på olika sätt hjälpt till med diverse 

göromål i och på scoutstugan 

Vi vill särskilt tacka vår konsulent 

administration, uthyrningar och sk

 

16.  Styrelsen skall tillsammans med kåren aktivt jobba med krishantering.

 

 

Sollentuna den 19 mars 2019 

 

 

Per Billing 

 

 

Sofia Guri 

 

 

Linus Bandh  

Sollentuna Norra Scoutkår 
 

 

Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsåret 2018 

 

kar också alla ledare, föräldrar och andra som på olika sätt hjälpt till med diverse 

 och Arken. 

vår konsulent som för sista året stöttat kåren på ett värdefullt 

administration, uthyrningar och skötsel av Kupan.  

Styrelsen skall tillsammans med kåren aktivt jobba med krishantering.

 

Kärstin Gladh Ingela Ahnfeldt

Maja Myrenås Fredrik Sparre
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kar också alla ledare, föräldrar och andra som på olika sätt hjälpt till med diverse 

värdefullt sätt med 

Styrelsen skall tillsammans med kåren aktivt jobba med krishantering. 

Ingela Ahnfeldt 

Fredrik Sparre 


