
Sollentuna Norra Scoutkår 

Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsåret 2020 

Styrelsens sammansättning har varit följande: 

Per Billing, ordförande 
Ulrica Linander, vice ordförande 
Fredrik Sparre, kassör 
Jenny Rosén, ledamot 
Ingela Gull, ledamot 
Sebastian Gull, ledamot 
Karin Hillblom, suppleant 
Gabriel Hermelin, suppleant 

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger med förda protokoll. 

Text inom ram är hämtad från Verksamhetsplanen för 2020. 

Kåren har under året haft 8 aktiva avdelningar för alla åldersgrupper, varav två 
spåraravdelningar och två upptäckaravdelningar. 

2020 har varit ett annorlunda år som påverkats av pandemi och smittspridning. Alla 
avdelningar har för att följa myndigheternas rekommendationer under större delen 
av året därför enbart haft möten utomhus och begränsat med kårgemensamma 
arrangemang. 
 

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

Kåren ska under 2020 möjliggöra verksamhet för avdelningarna: 

 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 två upptäckaravdelningar.
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Familjescouter 
Ledare: Kärstin Gladh, Christina Thunes 

Familjescout-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. På Familjescoutmöten kommer 
ofta 8-10 scouter och medföljande vuxen.  

Vårterminen gick i Bäverns tecken då vi lärde oss mer om det djuret, pysslade 
Bävrar och gick på en Bävervandring i Viby.  

Under höstterminen startade flera nya scouter i vår grupp. Vi hälsade vi på hos 
myrorna och bjöd dem på matsäck, spelade Naturtärningsspelet, byggde kojor, 
grillade korv. Efter höstlovet ökade smittoläget och rekommendationerna i 
Stockholm tillät inte att så många vuxna samlades på samma ställe så då ställde vi 
in familjescoutmötena. En avdelningsavslutning ordnades med tipspromenad och 
märkesutdelning med dropin för att säkerställa avstånd och att inte för många 
personer är samlade på samma ställe. 

Vi har idag lång kö till familjescouting men saknar i nuläget ledare för att starta en 
ytterligare familjescoutavdelning. 

  
Spårare 

Rovdjuren 
Ledare: Jolie Lundman, Rebecka Gatti, Cecilia Lidén, Jörgen Blom 

Rovdjuren har under året haft ca 20 medlemmar per termin. Avdelningen har 
löpande haft möten utomhus på måndagskvällar. 

Att laga mat på trangiakök eller över öppen eld har varit mycket uppskattat och 
scouterna har givetvis förtjänat märken för detta. Vi har även tillsammans plockat 
skräp och sopsorterat som en del i vårt miljöarbete och arbetat tillsammans med 
de globala målen. 

Måndagsspårarna deltog på sommarens läger på Vässarö. 

Fackeltåget till Ravalen som julavslutning var en höjdpunkt. 
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Dinosaurierna 
Ledare: Per Billing, Kärstin Gladh, Sara Naeslund Lems, Ulf Peck, Albert Kraft, 
Henry Silverfur, Astrid Engström 

Avdelningen har haft ca 20 medlemmar och träffats på tisdagskvällar. Vi har ägnat 
mycket tid åt eldning och matlagning utomhus och scouterna har tagit märkena 
Matettan, Stormkök, Tända och Plåstra. Vi har även påbörjat Hitta-märket. 
Avdelningen deltog i Silversvansen med de andra Sollentunakårerna. 

Upptäckare 

Skogen 
Ledare: Christina Thunes, Anders Gustavsson, Alexander Knorpp, Jennie Lundgren, 
Daniel Chilla. 

Under våren 2020 hade avdelningen knappt 20 medlemmar med i genomsnitt cirka 
12 scouter som kommit per möte. Vårterminen startades upp som vanligt med 
eldning och stormkök på schemat samt en gemensam hajk med Fåglarna. I mitten 
av Mars valde vi att flytta ut alla möten pga Coronapandemin. Karta och Kompass 
arbetade vi mycket med under hela terminen. Vårens traditionsenliga 
vandringshajk anordnades tillsammans med Fåglarna, vi fick en härlig vandring runt 
Rösjön som denna gång blev utan tältövernattning för att inte bidra till 
smittoläget. Skogen deltog även på Kårens sommarläger på Vässarö. 

Under hösten hade Skogen 23 medlemmar och närvaro på cirka 17st per möte. Alla 
scoutmöten har hållits utomhus. Under höstterminen har vi arbetet mycket med 
våra verktyg, kniv, såg och yxa, paddlat, plockat skräp och övat på knopar. Skogen 
deltog även på Sollentuna Kårernas egna tävling Kurreskuttet. Gemensamt med 
Upptäckaravdelningen Fåglarna ordnades en höstvandring i Törnskogen med 
Tacolunch och korvgrillning. Terminen rundades av med julbord på en grillpinne och 
märkesutdelning. 

Fåglarna 
Ledare: Leo Billing, Lovisa Linander, Sebastian Clausen Gull, Max Hoffsten 

Upptäckaravdelningen Fåglarna har haft ca 20 medlemmar och har löpande haft 
möten utomhus på tisdagskvällar. Under hösten deltog avdelningen i scouttävlingen 
Kurreskuttet och vi har varit på hajk respektive höstvandring tillsammans med den 
andra upptäckaravdelningen. En viktig del är att förstaårsupptäckarna har fått ta 
sina knivbevis och andraårsupptäckarna har fått ta sina yx- och sågbevis. 
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Äventyrare 

Vikingarna 
Ledare: Gabriel Hermelin, Ulrica Linander, Ylva Mercer, Christina Thunes 

Avdelningen har jobbat med klassiska scoutkunskaper men på en mer avancerad 
nivå: splitsa öglor, lära sig göra upp eld med alternativa metoder etc. 
Vi har även prövat Batman-spåret vid Bögs gård. 

I samband med Silverboken hade avdelningen en övernattning i vindskydd där 
nyfikna hästar fick de sista morgontrötta scouterna ur sina sovsäckar.  

Vi gjorde även en dagsvandring där patrullerna själva fick planera sin egen mat 
med budget. Scouterna lyckades få ihop festmenyer med flera rätter som lagades 
över öppen eld. 

Utmanare 

Bred Last 
Ledare: Per Billing 

Avdelningen har under 2020 växt men är också den avdelning som drabbats hårdast 
av rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och vi har inte kunnat hålla 
möten under hela året. 

Det har inte hindrat scouterna från att vara en drivande kraft i granförsäljningen. 

Några av de yngre utmanarna har inom smittskyddsreglerna kunnat följa med 
äventyrarna på möten och dagsvandring och hjälpt till med att sätta upp reflexspår 
för de yngre scouterna. 

Rover 

Snorrarna 

Avdelningen har haft ca 10 medlemmar med sporadiska träffar under våren. 
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Inga nya avdelningar har startats under 2020 men vi har haft viss omsättning av 
ledare. 

Fyra ledarassistenter har under året tagit steget upp till avdelningsledare, det är 
alltid roligt när våra egna scouter vill fortsätta som ledare och bidra med sina 
erfarenheter. 

Vi har även rekryterat flera nya ledare under året, vilket har varit extra viktigt 
under detta år då även en lätt förkylning tvingat både barn och ledare att stanna 
hemma. 

Vi har också fortsatt vår julgransförsäljning med mycket lyckat resultat, med ny 
julgransgrupp och trots nya försäljningsplatser: 

* på gården utanför Kupan 

* två helger utanför Ica Norrviken 

Redan den 19 december såldes den sista av de 590 granar som vi hade beställt. 

En introduktionsdag/ledarsamling hölls i Kupan, före pandemin. 

Föräldramöten har hållits utomhus under året för att minska smittspridningen. 

Kåren tycker att det är en bra idé som vi vill fortsätta med för att fånga upp nya 
ledare och föräldrar. 

2. Kåren ska fortsätta den aktiva satsningen på rekrytering av scouter och 
ledare, där fokus på fler ledare och vuxna är absolut nödvändigt. 
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 uppmuntra föräldrar och övriga vuxna att delta. 

Under 2020 behöver kåren särskilt satsa på att hitta bemanning och en 
ny form för julgransförsäljning eller motsvarande, då både 
julgransgruppen avgått och vår försäljningsplats i Norrviken upphört.

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.

5



Sollentuna Norra Scoutkår 

Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsåret 2020 

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), med mera. 

Vi gratulerar till vinsten i Snåriga Skäggen. 

Pandemiläget har gjort att mycket av kårarbetet har legat nere, vi har fokuserat på 
att kunna hålla avdelningarna igång. 

Vi är dock glada över fåra fd ledarassistenter som tagit steget upp till 
avdelningsledare. 

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

På lägret på Vässarö höll Per en uppskattad Leda scouting-kurs med flera deltagare 
från Sollentuna Norra. 

En introduktionsdag/ledarsamling hölls i Kupan inför vårterminen och en inför 
höstterminen som vi pga smittläget höll utomhus vid Bögs gård. 

För att följa Hälsomyndigheternas rekommendationer har verksamheten varit 
huvudsakligen utomhus under hela året så brandövningar har inte varit aktuella just 
i år. 

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. 

7. För att öka medvetenheten om brand och utrymningsvägar ska varje avdelning 
genomföra en brandövning per år.
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När vårt planerade läger ihop med Birka Scoutdistrikt i Kopparbo ställdes in 
lyckades vi boka om till ett kortläger på Vässarö. Stor uppslutning trots sen 
anmälan och vi fick några härliga dagar på scouternas ö Vässarö med Trapperspår 
och segling bl a. 

Inga kårhajker under året men vi kunde ändå ha märkesutdelning i sol vid Edsbergs 
slott som avslutning även om vi fick dela upp kåren och be föräldrar stanna hemma 
för att hålla rekommendationerna. 

Kårens webbansvarige, Lars Thunberg, underhåller vår nya hemsida med 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.  

Under 2020 har vi pga pandemin haft nästan all verksamhet utomhus i naturen. 

Vi sopsorterar på Kupan. 

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

Vi äter också mer och mer vegetariskt på våra hajker och läger. 

8. Kåren ska delta i Birka Scoutdistrikts läger sommaren 2020, i Kopparbo.

9. Kåren ska arrangera en kårhajk på våren 2020.

10. Kåren ska hålla medlemmar, föräldrar och potentiella medlemmar 
informerade genom en uppdaterad hemsida, och en aktiv Facebooksida.

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

12. Kårens verksamhet ska bedrivas miljövänligt. Alla avdelningar har ett ansvar 
att tänka på detta vid programgenomförande 
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Pandemin har förhindrat gemensamma arbetsdagar men har också minskat slitaget 
på vår scoutstuga. 

Pga pandemin har vi inte kunnat genomföra vare sig kårhajker eller gemensamma 
avslutningar under 2020. Vi har dock kunnat genomföra gemensamma ledarmöten 
vid uppstart av terminerna, där även föräldrar och våra utmanare är välkomna. 

2020 är ett år som utmärkts av krishantering. Vi har fått lägga om stora delar av 
vår verksamhet, vi har bokat av gemensamma kårhajker och bokat om läger för att 
anpassa oss. 

I detta pandemins år har vi inte bara behållit vår verksamhet och våra avdelningar, 
vi har dessutom vuxit. 

13. Scoutstugan Kupan är viktig för vår kår. Det är angeläget att denna sköts om 
på ett bra sätt. Under året ska kåren börja arbeta utifrån den framtagna 
underhållsplanen och det ska under vår och höst genomföras gemensamma 
arbetsdagar för att bevara och öka standarden på hus och tomt.

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

15. Styrelsen skall tillsammans med kåren aktivt jobba med krishantering.
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Sollentuna 17 mars 2021 

Per Billing        Fredrik Sparre 

ordförande 

  

Ulrica Linander      Ingela Clausén Gull 

Karin Hillblom      Sebastian Clausén Gull 

Gabriel Hermelin      Jenny Rosén 
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