
Sollentuna Norra Scoutkår 
 

Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsåret 2019 

 
Styrelsens sammansättning har varit följande: 

Per Billing, ordförande 
Sofia Guri, vice ordförande 
Fredrik Sparre, kassör 
Linus Bandh, ledamot 
Karin Hillblom, ledamot 
Sebastian Gull, ledamot 
Maja Myrenås, suppleant 
 

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger med förda protokoll. 

 

Text inom ram är hämtad från Verksamhetsplanen för 2019. 

 
Kåren har under året haft 8 aktiva avdelningar för alla åldersgrupper, varav två 
spåraravdelningar. I augusti startades dessutom ytterligare en upptäckaravdelning. 
 
Familjescouter 
Ledare: Kärstin Gladh, Christina Thunes 
 
Vi hade 10 möten under våren och 9 möten under hösten. Avdelningen består av barn i 
åldrarna 2-7 år som deltar tillsammans med varsin vuxen. Vi träffas två timmar varannan 
lördag förmiddag då vi leker, har en scoutaktivitet och äter matsäck tillsammans. Vi har 
kastat livlina, eldat, lärt oss om allemansrätten, haft lägerbål, byggt koja och lärt oss att 
plåstra om småsår och ringa 112. 
  

Spårare 

Rovdjuren 
Ledare: Ulrica Linander, Emilie Rodén, Susanna Rahnster, Jennie Lundgren och Max Hoffsten. 
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1. Kåren ska erbjuda scouting av god kvalité i enlighet med Scouternas Riksorganisations 
ideologi och stadgar.  

Aktiva avdelningar under 2019 ska minst vara: 

Familjescouting <8  år  
Spårarscout 8 – 9 år  
Upptäckarscout 10 – 11 år  
Äventyrarscout 12 – 14 år  
Utmanarscout 15 – 18 år  
Rover 19-25 år 
 

Utöver dessa skall kåren verka för att kunna ha flera avdelningar. I dagsläget har vi två 
spåraravdelningar, och exakt hur behovet ser ut framåt är svårt att överblicka.  
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Rovdjuren startades vårterminen 2019 och har under året haft ca 20 medlemmar per termin. 
Avdelningen har löpande haft möten på måndagskvällar och att baka eller laga mat på 
trangiakök har varit mycket uppskattat. Besöket på brandstationen var en höjdpunkt där 
scouterna fick både åka stång och släcka riktigt eld. Måndagsspårarna deltog på kårhajker 
och på sommarens läger i Finland. Åka finlandsbåt var ett äventyr som förutom fantastiskt 
smörgåsbord bjöd på både spökvandring och att lära sig mer om vatten i labb. 

Höstterminen bjöd på pysselfokus, vi har sytt varsin kåsapåse och färgat med batik. 
Avdelningen var med på Kurreskuttet och hade en mysig lägerbålskväll vid Pommern. 

Pyrolan/Småkrypen 
Ledare: Per Billing, Sofia Guri och Kärstin Gladh 
 
Avdelningen har haft ca 20 medlemmar under våren och haft möten på tisdagskvällar. Vi har 
fortsatt arbeta med "Free being me" och tagit det märket. Andra märken som avdelningen 
tagit är Matettan, Tända och bevismärket för simning. Avdelningen deltog i scouttävlingen 
BirkaBallt, vårens kårhajk och sommarlägret i Finland. 

 Upptäckare 

Skogen 
Ledare: Christina Thunes, Anders Gustavsson, Alexander Knorpp, Leo Billing, Lovisa Linander, 
Sebastian Clausen Gull. 

Under våren 2019 hade avdelningen runt 28 medlemmar med i genomsnitt cirka 18 scouter 
som kommit per möte. Simning, besök på fjärilshuset och paddling var några av vårens 
aktiviteter. Avdelningen Skogen ordnade en vandringshajk i början av Maj. Skogen deltog 
även i Kårhajken vid Översjön, distriktets scouttävling Birka Ballt och sommarens läger i 
Finland. 

Under hösten hade Skogen knappt 20 medlemmar och närvaro på cirka 14st per möte. Vi har 
jobbat mycket med våra verktyg, kniv, såg och yxa, eldat och lagat mat. Delar av avdelningen 
närvarade även på Kårens Hösthajk och Kurreskuttet. Gemensamt med 
Upptäckaravdelningen Fåglarna ordnades en höstvandringshajk i Kallhäll. Terminen 
rundades av med traditionsenligt julbord och julavslutning. 

Fåglarna 
Ledare: Cassandra Hall, Ludvig Kraft, Gabriel Hermelin, Rebecka Gatti 

Upptäckaravdelningen Fåglarna startade höstterminen 2019. Avdelningen har haft ca 16 
medlemmar och har löpande haft möten på tisdagskvällar. Under hösten deltog avdelningen 
i scouttävlingen Kurreskuttet, kårens halloweenhajk och en hajk tillsammans med den andra 
upptäckaravdelningen. Avdelningen har tagit märket Brinna, förstaårsupptäckarna har tagit 
knivbevis och andraårsupptäckarna har tagit yx- och sågbevis. 
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Äventyrare 

Vikingarna 
Ledare: Dan Lems 

Avdelningen har haft sin årliga badutflykt till Fyrishovsbadet, fått besök av Catarina Sparre 
som berättade om Scouterna arrangemang, haft möte om prepp, dvs vad man  behöver 
hemma om krisen kommer och övat karta, kompass och GPS . 

De  hade vandringshajk vid Slammertorp i Kallhäll i samband med Birka Ballt. 

Utmanare 

Bred Last 
Ledare: Karin Hillbom 

Avdelningen har under 2019 haft 14 scouter. Vi har under vårterminen fokuserat mycket på 
scouternas egna utveckling som ledare. Där de fått ansvara för vardera möten som de själva 
fått planera och genomföra inför de andra scoutkompisarna. Avdelningen har haft möten på 
torsdagar i scoutlokalen kupan.  Fortsatt arbete med avdelningsmöten ledda av scouterna 
för personlig utveckling skedde även under hösten. Mycket fokus gick även till att planera 
och utföra ett mycket uppskattat halloween-spökspår på scoutkårens gemensamma 
halloweenhajk. En avslutande satsning för att samla in och göra mer reklam för scouterna 
genom att sälja fika på scoutkårens nya plats för julgransförsäljning. Till detta bakade 
scouterna fika och kokade kaffe. 

Rover 

Snorrarna 

Avdelningen har haft ca 10 medlemmar med sporadiska träffar under året. Roverscouterna 
hjälpte till att hålla i vårens kårhajk. Under nationaldagsfirandet i Edsbergsparken hade 
roverscouterna ett bord där de sålde krabbelurer och berättade om Scouterna och 
Sollentuna Norra Scoutkår. 

Gillescouter 

Patrullen Uven 
Patrulledare: Gösta Olsson 
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2. 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 
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Två nya avdelningar, Spårare och Upptäckare, har startats under året då många barn stått i 
kö. Det har varit stora svårigheter att hitta ledare till de nya avdelningarna, och situationen 
har lösts genom att värva tre nya föräldrar (Ulrica Linander, Susanna Rahnster och Gabriel 
Hermelin) som snabbt kommit i gång på ett bra sätt, samt med hjälp av ledarassistenter från 
Utmanarlaget. 

En introduktionsdag hölls inför höstterminen, men uppslutningen var inte så stor. Kåren 
tycker ändå att det är en bra idé som vi vill fortsätta med för att fånga upp nya ledare och 
föräldrar. 

 

Utmanarna har varit ett stort stöd i avdelningarna (Upptäckarna och Spårarna). De har 
deltagit i flera arrangemang i distriktens regi: Birkas AU Ting, Snåriga Skäggen, Silverboken 
(medarrangörer), Lussevaka i Holken med mera. 

 

Vi hade i år en yngre valberedning bestående av tre Roverscouter.  

Catarina Sparre höll en uppskattad inspirationsföreläsning om sina erfarenheter från bland 
annat Explorer Belt, att jobba på Vässarö och Blå Hajk. De scouter som varit på Jamboreen i 
USA i somras berättade och visade bilder på julavslutingen. Ett sätt att väcka intresse hos 
yngre scouter för fortsatta scoutäventyr.  

 

 

Sedan ett par år tillbaka finns Trygga möten och alla andra genomförda utbildningar 
registrerade i Scoutnet. Det gör att vi nu kan följa upp på ett bra sätt, och Per Billing har 
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ungdomar till vår verksamhet dels genom att än mera uppmuntra föräldrar och 
övriga vuxna att delta. 

3. Kåren skall hålla en “introduktionsdag” under våren och om behov finns även en under 
hösten. För att bättre kunna introducera nya vuxna samt sprida kunskap inom kåren och lära 
känna varandra. Tanken skall vara att bjuda in alla äldre än äventyrare i kåren och dels prata 
lite om Scouterna, distriktet, dels lite rent praktiskt, var finns utrustning, hur gör vi olika 
saker. Samt vilka resurser finns att tillgå om man behöver råd eller hjälp. 

4. Kåren ska uppmuntra utmanarscouterna att delta i olika arrangemang samt att vara 
delaktiga som assistenter och ledare på de övriga avdelningarna. 

5. Kåren ska arbeta för att utöka ungdomsinflytandet i kåren.  

6. 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 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.  
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skickat ut notifieringar för dem som behöver förnya sin Trygga möten-kurs. 
 

 

Här behöver hitta nya rutiner. Christina Thunes efterlyser en introduktion i hur en bra 
brandövning genomförs. Kanske kan vi få stöd från någon förälder med bra erfarenheter 
som kan bidra vid introduktionsdagen? 

Spårarna har gjort ett besök på brandstationen i Norrviken. Kan rekommenderas! 

 

 

Lägret i Finland var väldigt lyckat och uppskattat av både barn och ledare. Ett gemensamt 
ledarteam med Kyrkslätt sattes samman där båda kårerna gick in med samma ambitionsnivå, 
och ett gott samarbete. 

Deltagarna vid WSJ 2019 fick ett ekonomiskt bidrag från kåren. De presenterade sin resa på 
julavslutningen med bildvisning.  

 

Vårens kårhajk gick av stapeln vid Översjön. Hajken fick så pass strit delatagande att 
tältplatserna inte räckte. Scouter fick inkvarteras inomhus. Märkesutdelning i regn som 
avslutning. 

På hösten Kårhajk med Halloweentema i Edsvall, vid Rösjön. Även denna blev ovanligt 
välbesökt - dubbelt mot förväntat. 

 

Julbasaren genomfördes ej till de yngre scouternas besvikelse. 

För 53:e året i rad fick möjlighet att sälja granar från Svein Nyreröds trädgård i Norrviken. 
Klockan tolv dagen före julafton såldes den sista av de 720 granar som vi hade beställt. Det 
blev ett nytt försäljningsrekord. I år sålde vi också, på kommunens förslag, granar de två sista 
helgerna på Stallbacken i Edsvik. Där stod även utmanarlaget och sålde kaffe och stekte 
krabbelurer över öppen eld. 
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7. För att öka medvetenheten om brand och utrymningsvägar ska varje avdelning genomföra 
en brandövning per år. 

8. Kåren ska genomföra läger sommaren 2019, i Kyrkslätt, Finland som ett samarbete med 
Kyrkslätt Scouter. Kåren skall också ge det stöd som behövs till de av kårens medlemmar 
som skall åka på WSJ sommaren 2019 

9. Kåren ska arrangera en kårhajk på våren 2019. 

10. Kåren ska genomföra julbasar och julgransförsäljning. 

11. Kåren ska hålla medlemmar, föräldrar och potentiella medlemmar informerade genom 
en uppdaterad hemsida, och en aktiv Facebooksida. 
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Kårens nya webbansvariga, Lars Thunberg, inledde med att flytta över information och bygga 
upp kårens hemsida på nytt i Scouterna gemensamma ramverk. På den nya hemsidan finns 
korrekt och aktuell information om kåren, en aktuell kalender samt aktuella terminsprogram 
från avdelningarna. Lars önskar dock att det kom in lite fler bilder och små korta notiser från 
avdelningarna. 

Facebooksidan är väl fungerande med stor aktivitet, både från avdelningsarbetet, föräldrar 
och andra scoutrelaterade initiativ.  

 

 

Alla familjescoutsmöte 2019 har hållits ute i naturen. Upptäckarna lägger ungefär en 
tredjedel av sina möten ute. Diskussion pågår dock, om detta skall vara ett kvalitetsmått för 
vår verksamhet. 

 

 

Utmanarna har satt upp möjlighet till sopsortering bredvid värempannan. 

Att åka kollektivt eller samåka är olika sätt avdelningarna styr in hajker mot mer miljövänliga 
upplägg. 

 

 

Styrelsen har låtit göra en underhållsplan med hjälp av företaget Sustend. 

Kåren saknar personer som kan ansvara för övergripande planering och ekonomi för 
genomförande av åtgärder, motsvarande rollen Stugfogde.  

För att inte stå med ansvaret för två hus att ta hand om har avtal skrivits med Sollentuna 
Kommun där de tagit över Arken mot en avgift, och där vi framåt får hyra lokalerna per 
timme. 
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12. Kåren ska verka för att scoutverksamheten bedrivs så mycket som möjligt i naturen. 

13. Kårens verksamhet ska bedrivas miljövänligt. Alla avdelningar har ett ansvar att tänka på 
detta vid programgenomförande  

14. 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 under vår 
och höst genomföras gemensamma arbetsdagar för att bevara och öka standarden på hus 
och tomt. 

15. För att öka trivsel och entusiasm inom kåren bör arrangemang genomföras, i syfte att 
öka sammanhållningen och engagemanget inom kåren. 



Sollentuna Norra Scoutkår 
 

Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsåret 2019 

 
De två kårhajkerna har båda varit välbesökta, liksom våra gemensamma avslutningar. Vi vill 
fortsätta lägga mer tid till ledarmöten vid uppstart av terminerna, där även föräldrar är 
välkomna. 

 

 

Styrelsen och ledarna instämmer i formuleringen. 

 

 

I år har vi inte aktivt arbetat med krishantering. 

 

Sollentuna 11 mars 2020 

 

 
 
Per Billing Fredrik Sparre 

ordförande 

 
 

 
 
Sofia Guri Linus Bandh 
 
 
 
 
 
Karin Hillblom Sebastian Gull 
 
 
 
 
 
Maja Myrenås 
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16. 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. 

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


