
 

 

Verksamhetsberättelse för Växjö Scoutkår 2020 
 

Kårstyrelsen för Växjö Scoutkår avger härmed 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020. 
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Styrelsen 
Styrelsen har under 2020 haft tio protokollförda styrelsemöten.  Utöver styrelse och 
suppleanter har emellanåt även andra funktionärer varit med vid styrelsens möten. 

Även under 2020 har kåren haft en ledningsgrupp bestående av tre personer som delat 
på uppdragen ordförande, vice ordförande och sekreterare. 

*) Lucas valdes av styrelsen vid styrelsemöte den 1 juni 

Patricia Sahlberg har varit medlemsregistrerare. 

Medlemmar 

Medlemsantalet fortsätter att öka, men vi har tappat lite bland de äldsta vilket är en 
utmaning att hantera. Samtidigt är det glädjande att vi fortsätter få nya scouter även i 
Upptäckar- och Äventyrarålder. 

Information och medlemskommunikation 
Under 2020 fick vi gång kårens hemsida igen. Där finns grundläggande information om 
vår verksamhet som kontaktvägar och terminsprogram.  

Vi fortsätter att använda Facebook för att sprida information om vår verksamhet. 
Facebook är både marknadsföring mot nya scoutfamiljer och information till 
medlemmar. Kårgemensamma aktiviteter som exempelvis St George, terminsavslutning 
och Prova på dagen lägger vi upp som evenemang på Facebook. Prova på dagen är vår 
huvudsakliga rekryteringsaktivitet och därför lägger vi också några hundra på 
annonsering på Facebook för att nå rätt målgrupper för den aktiviteten. 

Vi har fortsatt att skicka ut nyhetsbrev ett par gånger per termin. Under 2020 skickade vi 
ut tre nyhetsbrev. 
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Roll  till kårstämma 2020-03-15  efter kårstämma 2020-03-15 

Ledningsgrupp  Maria Helge, Mikael Schröter, Jörgen Nordman  oförändrat 

Kassör  Torbjörn Söder  oförändrat 

Ledamot  Olof Jaltsén  oförändrat 

Suppleanter  Anders Blomqvist, Henrik Bodenhem   Lucas Sjösten *) 

Betalande medlemmar under 
året 

2020  2019  2018  2017  2016 

Totalt  141  132  113  119  111 

Spårarna (8-9 år)  20  15  11  14  6 

Upptäckarna (10-12 år)  45  40  28  31  36 

Äventyrarna (13-15 år)  17  23  17  20  12 

Utmanare (16-18 år)  9  5  3  4  8 

Övriga medlemmar  50  49  54  50  49 



 

 

Ekonomi 
Kårens har en stabil ekonomi. Det egna kapitalet uppgår till 401 tkr. 2020 blev ett 
speciellt år till följd av pandemin. Vi hade budgeterat med ett sommarläger som kåren 
skulle subventionera med vårt kapital och att vi skulle ha ett underskott på 20 tkr. Istället 
blev det ett överskott på 6 tkr, dels genom att sommarlägret blev ett dagsläger på Pene 
vilket kostade betydligt mindre. Dels även genom att medlemsavgifterna har ökat 
eftersom vi är fler medlemmar. 

Intäkterna från ljusstöpningen har minskat eftersom den inte kunde genomföras som 
vanligt. Kostnaderna för ledare och funktionärer har ökat genom att de 
uppmärksammats med en julklapp från kåren för det fina arbete som genomförts för att 
hålla verksamhet igång under pandemin. I övrigt är intäkter och kostnader ungefär i nivå 
med de förväntade. 

Den stabila ekonomin ger kåren en betryggande buffert för oförutsedda händelser och 
stora möjligheter till investeringar i verksamheten. Det kan ske i form av materialinköp, 
rekryteringssatsningar, subventionering av lägerverksamhet och utbildning av scouter 
och ledare. 

Kårutveckling och utbildning 
På grund av Coronan var det ett begränsat utbud med kurser. Under hösten kom 
Scouterna igång med digitala seminarier och workshops men inget som kåren var 
representerad på. 

Vår konsulent Hanna Edwall  deltog på ett styrelsemöte för att planera höstens 
rekrytering och för att prata kårutveckling i allmänhet. Hanna visade också på en del 
statistik där vi kunde jämföra oss med övriga kårer. Vi tyckte att vi klarade oss rätt bra!! 

Ny kårpolicy och uppdaterad krisplan 
Vi har också bedrivit ett värdegrundsarbete som mynnade ut i att vi tagit fram en 
Kårpolicy som kommer att läggas fram för kårstämman.  

Vi har också är uppdaterat vår krisplan. 

Rekrytering 
Konsulent Hanna genomförde skolrekrytering på två skolor i norra Växjö i slutet av 
augusti och det innebar flera nya både på Prova på dagen och sen när terminen började.  

Corona präglade 2020 
Det var väl bara januari och februari som var som vanligt 2020. Från mars och framåt har 
gjort olika anpassningar för att kunna fortsätta verksamheten. Scouternas paroll var “Vi 
ställer inte in - vi ställer om”. Det har vi i Växjö Scoutkår verkligen gjort. Men när det kom 
hårdare restriktioner i november så valde vi att sluta terminen lite tidigare än planerat.  
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Distrikt och förbund 
Kåren är representerade i Dacke scoutdistriktet genom Henrik Bodenhem som är 
distriktsordförande och Torbjörn Söder som är revisor. 

Många aktiviteter på distrikts- och förbundsnivå  har förstås också fått ställas in. I den 
lilla lucka med lättnader under hösten genomförde Dacke Äventyrararrangemanget Hike 
på Bike men vi valde att inte delta.  

De formellt viktigaste Demokratijamboree och Distriktsstämma genomfördes digitalt. 
Lucas Sjösten representerade kåren på Dackes distriktsstämma. Kåren var inte 
representerade på Demokratijamboreen. 

Utmanarna deltog i möte som anordnades av DURK (Dacke Utmanar och Rover Komitté). 

 

 

Dacke Scoutdistrikt består av Kronobergs, Blekinge och större delen av Kalmar län. I 
Dacke Scoutdistrikt finns det cirka 30 Scoutkårer med sammanlagt cirka 1700 scouter. 

 

I hela Sverige finns det cirka 70000 scouter. 
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Avdelningarna 
Gemensamma teman 2020 
Under 2020 fortsatte vi med att ha ett antal temaveckor där alla avdelningar har samma 
tema på sina avdelningsmöten. Under 2020 har vi haft följande temaveckor: 
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World Thinking Day.  
Temat var Diversity, på svenska mångfald, 
Inclusion, (inkludering) och Equality och 
Equity (jämställdhet och rättvisa). Vi valde en 
aktivitet per tema ur det färdiga programmet 
och för varje aktivitet fick scouterna en tråd 
som man sen flätade till ett armband. 

 

Fågelskådning i Strandbjörket.  
Alla avdelningar skådade fågel i 
Strandbjörket vecka 19. 

 

Fint och fult i naturen.  
Vecka 38 samlade alla avdelningar skräp 
runt Stora Pene, Upptäckarna samlade in 
54,5 kg och vann tävlingen. Vi letade också 
efter fina saker i naturen, sånt som är unikt i 
Naturreservatet Hovshaga. 

 

Ljusstöpning.  
Traditionen med ljusstöpning veckorna 
innan första advent fortsätter. Alla 
avdelningar stöper ena veckor andra att 
stöpa. Styrelsen passar på att skicka ett tack 
till Gunilla Helge som ansvarar för 
ljusstöpningen.  

 

 



 

 

 
 
Spårarna 
Under vårterminen 2020 hade vi först ett demokratitema där vi pratade 
om vad demokrati är, vad som kan vara rätt och fel, och hur vi använder 
oss av demokratin i vardagen. När vi väl kom ut på Pene blev det mycket 
handtvättande och mycket täljande och också mycket eldande. Vi lyxade 
till det flera gånger med nyponsoppa, varm choklad och marshmallows.  

Efter sommarlovet kom det till nya scouter och ännu fler blev det efter skolrekryteringen 
som konsulent Hanna gjorde. Totalt blev det åtta fler än under våren och det gjorde att vi 
jobbade mer i våra patruller: Björnligan, Hundarna och Oxarna. Vi har under hösten pratat 
om sjukvård, täljt och börjat göra egna söljor. Vi har förstås också stöpt ljus, på nytt sätt.  
 
Någon hajk har vi tyvärr inte haft än då vi fick ställa in i våras, men vi hoppas att vi kan ha 
en med övernattning nu under 2021! 
 
Spårarna har idag tre ledare, Christina Sesö, Edvin Nordman och Edvard Lekås.  
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Upptäckarna - Djungelvrål 

Under vårterminen var vi 21 aktiva scouter och 7 av dem hade åldern inne 
att bli äventyrarscouter under höstterminen. Under höstterminen var vi 
25 st. I börjar var det några som provade på. Några stannade kvar som 
medlemmar och några valde att inte fortsätta. I slutet av året hade 
ytterligare ett par nya scouter börjat. Fördelningen mellan pojkar och 

flickor var hälften hälften. Ledare under våren var Klas Böök, Maria Helge, Ebba Elmqvist, 
Elsie Wagner och Lucas Sjösten. Ledare under hösten var Klas Böök, Maria Helge, Ebba 
Elmqvist, Lucas Sjösten och Mikael Schröter.   

Vårterminens möten var en fortsättning på höstens övningar och i samma tema 
nämligen ”speja”. På Bg var det mycket lek och mest poppis var trashockey. Vi hade ett 
möte om vad läger är och vi testade besöka markan och köpa glass. Som hantverk och 
test av kreativitet gjorde vi dockor av tubsockor. Det blev roliga små dockteatrar. Vi 
gjorde också kårens gemensamma tema, thinking day. När vi flyttade ut till Stora Pene 
koncentrerade vi oss på yxmärket och knivbeviset. När coronasmittan gjorde sitt intåg i 
världen kunde vi inte fira St Georg enligt traditionen. Men vi gjorde det nästan som 
vanligt fast bara för oss själva. Vi gick med fanan, läste scoutlagen, spelade teater och 
delade ut märken. I slutet av terminen övade vi mycket på paddling eftersom vi gjorde en 
dagshajk på Helgasjön. Vi gav oss ut på sjön och fick träffa kapten Krok, Peter Pan, 
Tingeling och Krokodilen Tick tack.   

 Efter sommaruppehållet bytte vi tema och då blev det ”testa” tema. I Stora Pene lekte vi 
dunkgömme. Scouterna fick öva på att läsa karta och leta upp dunkar som vi ledare 
gömt. Vi plockade skräp, massor av skräp. Vi vann kårtävlingen för mest plockat skräp. Vi 
eldade och poppade popcorn, Vi bastade och lagade nyponsoppa. Vi flyttade in till Bg 
men fortsatte vara utomhus pga corona. Vi fortsatte tvättade händerna och försökte 
hålla avstånd. Vi hann med att testa våra sinnen och ha olika knop/replekar innan vi fick 
avbryta terminen lite tidigare pga corona. Vi genomförde ljusstöpningen i små grupper 
under två veckor. Daghajken som vi planerat fick vi ställa in.   
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Scouterna deltog i kårens enda gemensamma aktiviteter, Höjdarträffen i Nykulla 
utsiktstorn i januari.    

Sommarens storläger blev inställt men kåren gjorde ändå ett eget dagläger, XXCC. Tre 
dagar ute på Stora Pene blev det och med god uppslutning. 
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 Äventyrarna  
 

Våren 2020 började vi med att spela bingo på BG. Scouterna fyllde 
brickan  genom att hitta saker och göra uppdrag. Vi gjorde också 
hajkbrickor och vi hann med två möten i Kala höjden. Precis som de 
andra avdelningarna firade vi World Thinking Day vecka 10. Och vi 
gjorde flaggor som vi skulle haft med oss på Vasalägret som vi 
trodde vi skulle få åka på till sommaren. 

När vi kom ut till Pene tvättade vi förstås händerna och höll avstånd men vi hann också 
med att träna på eldning, surrning och lite yxa och kniv för våra nya scouter. Och ingen 
termin med Växjös Äventyrare är komplett utan att spela Stratego! Den 7 maj var det 
dags för temamöte igen, denna gång spanade vi fåglar i Strandbjörket med hjälp av 
Lindas stora kunskap och fina kikare. 

Sista mötet för terminen var det fri hopp och lek i och på vattnet i Stora Pene. 

Terminens hajk blev en riktig höjdare där alla patrullerna hittade Domfälles skatt! Vi 
slutade med pizza och lägerbål ute i Stora Pene. 

Flera Äventyrare var med på Öppen Scouting (juni) och på Daglägret XXCC i slutet av juli. 

Hösten började nästan som vanligt och vi välkomnade ett gäng med nya Äventyrare med 
prata om och göra saker tillsammans för att lära känna varandra. Terminens andra möte 
hade hette Kanot bonanza och det var knappt så ledarna visste vad det skulle innebära. 
Men vi körde kanotdatten, kanotstafett och kanotbogsering. Viss blev vi lite blöta men 
ingen kanot kantrade. 

Precis som de andra avdelningarna letade vi fint och fult i naturen. Vi var sist så allt skräp 
var redan upplockat ;-). Vi hade också ett möte där vi tränade oss på att åka på hajk. Sista 
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mötet i Stora Pene gick vi ljusspår till Lilla Pene där vi hade invigning av nya Äventyrare. 

Höstens hajk blev av naturliga skäl en dagshajk som vi kallade Kul på hjul, hajken med 
snurr. Med början i Stora Pene cyklade vi Växjö runt med ett antal stationer där 
patrullerna bland annat fick  öva sjukvård, cykla sakta, bestiga en pyramid, balansera 
vatten och testa ekot i vattentornet. Sista etappen, från Trummens östra strand till BG 
genomfördes i ett rejält ösregn. Pizzan smakade bra som avslutning! 

När vi efter höstlovet flyttade in till BG så blev det bara två möten och ljusstöpning innan 
vi precis som övriga avdelningar tog ett tidigt och långt jullov. Patrullerna hann planering 
av en matlagningstävling men vi valde att skjuta fram själva genomförandet till senare. 

Ledare för Äventyrarna har varit: Anders Allard, Linda Wigh, Mikael Schröter och Jörgen 
Nordman på vårterminen och under hösten; Anders Allard, Helena Björk och Jörgen 
Nordman. 
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Utmanarna 
Vi började terminen med att vara funktionärer på kårens höjdarträff i 
Nykulla. Emma stod för tipsrundan och Ebba och Elsie ordnade livlina. Sen 
fortsatte terminen med en uppstart på Bg. En sjukamp med Bullens 
varmkorv som kvällsmat. Då var Arvid B, Emma, Oscar, Elsie och Ebba med 
och Elsie vann. Terminen fortsatte med film, spel och bakning. Vi deltog även 

på kårstämma ute på Stora Pene. Sen kom corona. Vi hann med en wok över öppen eld 
när vi flyttat ut till Pene. Paddelmötet som var planerat blev en paddelhajk som blev en 
övernattning i vindskydden i Lilla Pene pga dåligt väder.  Då anslöt två ny medlemmar, 
Miranda och Benjamin. Höstterminen startade på kårens prova-på-dag med korvgrillning 
och planering. Förutom baktävling, Durkmöte, städning av rum genomförde vi en 
paddelhajk till Hästholmarna. Det vi lärde oss av den hajken var att planering är viktig, tex 
packlista, nycklar. Pga av corona blev det ingen ljusstöpning för oss utan vi fick pausa i 
december. Under året har Maria och Skrölle varit vårt ledarstöd.  
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Lokalgruppen 
Lokalgruppen ansvarar för våra anläggningar (BG och Stora Pene) samt för förråd, 
material, inköp (inkl Scoutshop) och nycklar. Lokalgruppen har under 2020 bestått av 
Olof Jaltsén (stugfogde Stora Pene), Magnus Helge, Magnus Sjösten, Claes Enarsson 
och Ola Kanterud. 

Stora Pene 
I juni 2020 undertecknade Växjö Scoutkår ett nytt Nyttjanderättsavtal för “vår” del av 
Naturreservatet Hovshaga. Nyttjanderättsavtalet reglerar vad vi får och ska göra 
respektive inte får göra på området.  

Under 2019 grävde kommunen fram Sommarvatten till Stora Pene. Tyvärr stängdes det 
av med kort varsel hösten 2020 på grund av att man inte kunde garantera kvaliteten på 
vattnet. Kommunen har meddelat att de kommer gräva om ledningen under våren 2021.  

Vi har under året haft några externa uthyrningar till universitetet, gymnasie- grundskolor 
samt föreningar. 

Inne i stugan har vi fått nya skåp med plats för gemensam utrustning och så varsitt skåp 
(med nyckel) för varje avdelning. 

Kommunen satt upp nytt dass och soptunnor uppe vid parkeringen och efter samråd 
med kåren tagit bort utedasset och soptunnorna nere vid sjön. 

BG 
Nya fasadskyltar har kommit upp mot Norra Esplanaden en stor med belysning och en 
lite mindre över entré dörren. 

 
 

En lördag i oktober träffades ett gäng ledare för att rensa bland all material nere i våra 
förråd. Gamla och färdiganvända saker rensades ut och det som skulle vara kvar 
putsades upp. Det vi rensade tog Anton hand om för återbruk eller återvinning! 
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Aktivitetsgruppen  
Aktivitetsgruppen anordnar kårgemensamma aktiviteter såsom terminsavslutningar och St George. 
Aktivitetsgruppen anordnar också trivselaktiviteter för ledare och funktionärer. Under året har gruppen 
bestått av Maria Helge, Marika Kidron, Eva Bring Paulsson, Elisabeth Björn och Linda Wigh. 

 

Höjdarträff i Nykulla 
Vi började terminen med Höjdarträffen i Nykulle Utkikstorn den 12 januari. Det var cirka 
100 personer som lekte höjdarlekar och käkade varmkorv. Vi avslutade med godisregn 
från 25 meter höjd.  

 

Sen kom Coronan och och vi kunde varken ha St George eller Gemensam avslutning 
under våren.  

I oktober anordnade Aktivitetsgruppen en trivselkväll för ledare och funktionärer när vi 
hade röjt och plockat bland all materiel på BG. Ett tiotal personer deltog. 
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Läger: dagläger i stället för Vasaläger 
 
Under våren laddade vi för att åka på Vasaläger i Kalmar men i 
maj kom det väntade beskedet att lägret fick ställas in.  För att 
inte bli utan läger för andra året i rad tog styrelsen beslut att 
genomföra ett tredagars Dagläger ute i Stora Pene 27, 28 och 29 
juli. Det blev ett mycket lyckat arrangemang där många var på 
läger för första gången. En av dagarna gjorde vi en slusstur med 

Ångaren Thor. 

 

Öppen scouting 
På vårterminen träffas vi normalt över avdelningsgränserna på St George, Valborg och 
terminsaslutning. På grund av Corona kunde inga av dessa aktiviteter genomföras. 
Därför hittade vi på “Öppen scouting”, tre kvällar där avdelningsledare för olika 
avdelningar fick ansvar för varsin kväll och där alla scouter var välkomna. Några scouter 
var med på alla tre kvällarna och några på en eller två. Varje kväll avslutades med glass! 

● Tisdagen den 9 juni = Flottbygge 
● Måndagen den 15 juni = Scout-KM Kårmästerskap i scouting  
● Onsdagen den 17 juni = Vandring till Ryttartorpet 

 
 
 

Sida 15 (18) 

 
Kårstämma 2021 

Verksamhetsberättelse 2020 



 

 

 

 

Prova på dag 30 augusti 
Nya och gamla scouter samlades ute i Stora Pene för att börja terminen. Det funkade bra 
att göra detta Coronasäkert. Det syntes att Hannas skolrekrytering gett resultat, det var 
många nya. 
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Övriga aktiviteter 
● Valborgsmässoafton: Inställt pga Corona 
● Naturens dag. Inställt i sin ordinarie form.  
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Styrelsens slutord 
När styrelsen i mars 2021 summerar år 2020 är det nästan exakt ett år sedan vi började 
fundera på hur vi skulle kunna ställa om vår verksamhet för att kunna fortsätta på ett 
Coronasäkert sätt. Många gånger sen dess har vi fått ändra och justera men vi kan 
konstatera att Vi höll i – vi höll ut och vi höll ihop.  

Under året har vi sagt och skrivit vi ställer inte in - vi ställer om många gånger. Det blev 
ingen gemensam terminsavslutning  i juni, det blev istället tre kvällar med Öppen 
scouting i början av sommarlovet. Det blev inget Vasaläger i Kalmar, istället ordnade 
kåren ett eget Dagläger ute i Pene under tre dagar i slutet av juli!  

Den viktigaste uppgiften för en kårstyrelse är förstås att för våra avdelningsledare de 
rätta förutsättningarna för att de ska kunna erbjuda bra verksamhet för barn och 
ungdomar. Men det finns fler saker som en kårstyrelse ska jobba med, saker som det 
ibland är svårt att få tid till. Under 2020 har vi faktiskt tagit tag i flera sådana saker och 
bland annat uppdaterat vår krisplan och också tagit fram ett förslag till kårpolicy för 
Växjö Scoutkår. Den kommer vi lägga fram för beslut på kårstämman. 

Styrelsen vill tacka alla våra ledare och funktionärer som i stort och smått ser till att 
verksamheten fungerar. Vi vill också tacka scouter och scoutfamiljer för att ni väljer 
scouting. 

 

Växjö i mars 2021 

Styrelsen för Växjö Scoutkår 

 

 

 
 

 
 
 

Sida 18 (18) 

 
Kårstämma 2021 

Verksamhetsberättelse 2020 

         

Maria Helge    Mikael Schröter    Jörgen Nordman 

       

Torbjörn Söder    Olof Jaltsén   


