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Organisation 

 

Kallhälls scoutkår är medlem i Birka scoutdistrikt, ingående i Riksorganisationen Scouterna. 

 

Styrelsen 

Under det gångna året så har styrelsen haft tolv protokollförda sammanträden. Utöver detta så 

har vi haft flera ledarmiddagar med minnesanteckningar samt så har flera arbetsgrupper 

sammanträtt utan att protokoll förts. 

Styrelsen har sedan 2016-10-02 bestått av: 

Ordförande   Oskar Birkne 

Vice ordförande  Susanne Österdahl Brijker 

Sekreterare   Anna Lundin 

Kassör   Rikard Nilsson 

Ledamot   Amanda Hedenberg 

Ledamot   Stefan Ekberg 

Ungdomsrepresentant  Olivia Lehnert 

Ungdomsrepresentant  Linus Ekberg 

 

Revisor och revisorsuppleant utsedd av kårstämman 2016 

Kurt Holmström  Revisor 

Berndt Lehnert  Revisorsuppleant 

Funktionärer 

KUL   Anna Lindström 

Materialförvaltare  Berndt Lehnert 

Stugfogde   Agne Carlson 

Assisterande stugfogde  Joakim Tollsten 

Basaransvarig  Susanne Österdahl Brijker 

Scoutvaror och majblommor Silvana Sartori 

Medlemsregistrerare  Oskar Birkne 

Café Slammertorp  Susanne Österdahl Brijker  

FRIS/kommunkontakt  Johan Hård/Rikard Nilsson  

Valberedning  Torbjörn Persson   

Tävlingsansvarig  Patrik Finnemann              
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Arbetsgrupper 

 

Kåren har tre olika arbetsgrupper. Inkomstgruppen arbetar för att dra in pengar till kåren som 

sedan används för att bla köpa in tält och låneutrustning. Fikagruppen står för fika vid 

gemensamma kåraktiviteter och fixargruppen tar hand om vår stuga med omgivning. 

Kontaktpersoner är: 

 

Inkomstgruppen Susanne Österdahl Brijker 

Fikagruppen  Christina Lehnert 

Fixargruppen  Torbjörn Persson sammankallande 

 

Avdelningar 

 

Kåren har under året haft sex avdelningar: 

 

Skogsdjuren  Familjescouter 

Vingsuset  Spårarscouter 

Vikingarna  Upptäckarscouter 

Carolinerna  Äventyrarscouter 

Gummihandskarna Utmanarscouter 

Kalorierna  Roverscouter 

 

Medlemmar 

Den 30 juni 2017 så bestod kåren av 144 medlemmar att jämföra med 128 medlemmar förra 

året. 

 

Verksamhet 

Under året har en omfattande programverksamhet bedrivits. Samtliga avdelningar utom 

Kalorierna har haft regelbundna avdelnings-/patrullmöten ca en gång per vecka under höst- 

och vårterminen. Utöver kvällsmötena har under året flera andra aktiviteter bedrivits.  
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Kårgemensamma aktiviteter 

-Gemensam terminsstart med traditionsenlig brännboll och fika. 

-Distriktsstämma. Kåren skickade två delegater. 

-St Georgsleken anordnades av Jakobsbergs Scoutkår och hölls på Järvafältet. 

-Basar. Basaren hölls vid Ulvsättra bygdegård och loge. 

-Julavslutning i Ulvsättra Loge. 

-Julmarknad 4H-gården 

-Vinterläger. 

-Birkaballt.  

-Försäljning av majblommor. 

-Järfällafestivalen 

-St Georgsdagen firades enligt traditionen med märkesutdelning. 

-Ängsjölyftet; Kallhälls scoutkår var med på Kolarängskolans samt Ulvsättraskolans 

Ängsjölyft. 

-Vårterminen avslutades med brännboll och fika vid Slammertorp. 

-Vässaröläger och Jamboree 

-Kick-av. Hölls på SummerSnow-park i Skattmansö. 

 

För närmare beskrivning av verksamheten så besök gärna vår hemsida www.kallhallscout.se. 

 

Avdelningsrapporter 

Familjescouterna 

Höstterminen 2016 startades en ny avdelning för familjescouting inom Kallhälls scoutkår och 

fick namnet Skogsdjuren.   

Totalt 16 barn i åldrarna 5-7 år träffades en gång per månad tillsammans med en förälder eller 

en annan vuxen för att pröva på scouting och friluftsliv.  

Tillsammans har vi vid varje tillfälle lagat mat och bakat bröd eller efterrätt över öppen eld. 

De tre patrullerna; Ekorren, Igelkotten och Haren har turats om att förbereda maten, baka bröd 

eller prova på att elda och tälja.   

Vi har också pysslat och varit ute i naturen. Vi har lärt oss om hur djuren klarar sig över 

vintern, hur insekterna lever, hur olika blad och barr ser ut, gjort dekorationer och kaka-på-

burk till basaren, lärt oss om spårning och mycket annat.   

http://www.kallhallscout.se/
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Vårterminen avslutades med en mycket uppskattad hajk i Ängsjö, där vi sov i tält, hade 

lägerbål och badade.  De familjescouter som skulle gå vidare till spårarna efter sommaren fick 

också följa med på kårens sommarläger tillsammans med en förälder. Detta var mycket 

populärt.  

Susanne Österdahl Brijker, avdelningsledare 

 

Spårarna 

Efter ett härligt läger på Påta då vi hade en grupp på 10 barn med så börjar vi terminen med 

ganska få barn då många gick upp till Upptäckarna. Vi välkomnade Mats som ny ledare och 

hade då ett ledarteam med 5 ledare (Jenny, Malin, Mats, Joanna och Alex) och 3-4 assistenter 

(Linn, Amanda, Ida och Jimmy). Efter prova-på-mötet fick vi in många barn som ville prova 

vilket tillslut resulterade i en höst med 24 träffar och 27 aktiva scouter samt att vi alla möten 

hade minst en förälder med och fler om vi bad om det. Under hösten var det stort fokus på 

matlagning och ”Free being me” och våra tappra Spårare vann första pris i sin kategori på St 

Georgsleken. På övernattningen med temat 3 små grisar, som hölls i Slammertorp i början av 

december, fick barnen gå på äventyr och laga massor av mat vilket resulterade i att de gjorde 

sig förtjänt av märket Matettan.  

På våren hade vi 20 träffar och 27 aktiva scouter och Ida slutade tyvärr som assistent. Till St 

Georgsdagen hade vi gjort klart”Free being me”- programmet och barnen tilldelades 

tillhörande märke och även Tändamärket till de som hunnit jobba med de. Under våren 

fortsatte vi jobba med eldning men hade våra traditionsenliga isvetts- och påskjaktsmöten 

också. I strålande väder vann vi även första pris i vår kategori på Birka Ballt men viktigaste 

var att de hade väldigt kul! Detta år höll vi vår hajk på hemmaplan vid Slammertorp och de 

fick lära känna Vilse då vi jobbade med Hitta Vilse- programmet och gjorde sig förtjänta av 

Hittamärket. Vi avslutade terminen med en egen liten märkescermoni och en massa mys.  

Jenny och Joanna har under året genomfört utbildningen Leda Avdelning som de fått mycket 

glädje av. 

//Vingsuset via Joanna Hellström 
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Upptäckarna 

Antal scouter: 19 scouter 

 

Ledare: Torbjörn Persson, Magnus Sjölander, Jens Lundin och Patrik Johansson. 

 

Läger 

Årets läger var förlagt till Påta där vi hade läger tillsammans med Bollstanäs Scoutkåren 

under Bollhälls flagg. Lägrets tema var Harry Potter och scouterna fick uppleva äventyr i 

Harry Potters andra. Det blev en tågresa, båtresa med Hagrid, sorteringshatt, matlagning, 

kioskande, getingsting, kanotkvasttävlingar, lägerbål och besök av både Harry Potter och 

Valdemorts okände kusin Valdemört. 

 

Höstterminen 2016 

Under hösten 2016 så jobbade vi mycket med de olika bevismärkena för kniv, yxa och såg. Vi 

byggde även en hinderbana i skogen för att träna på knopar och att surra. Det var även hel del 

matlagning och bakning. Vi deltog i St Georgesleken i Jakobsberg. Vi arbetade även med 

sjukvård och eldning. I början av terminen så arbetade vi även med patrullkunskap, där 

scouterna fick diskutera och samarbeta i sina patruller, om vad patrullens syfte är. 

Upptäckarna deltog även på Basaren på Ulvsättra loge. 

Vi skulle ha en hajk ute vid Översjön men det snöade inne så vi förflyttade vår övernattning 

till Slammertorp där vi sov i militärtält, i en halvmeter snö, där scouterna även fick turas om 

att sitta eldvakt. 

Några av upptäckarna deltog även i Musikhjälpen där vi stod på järnvägsbron och samlade in 

pengar till Musikhjälpen, där temat var att alla barn har rätt att gå i skolan. 

 

Vårterminen 2017 

Under vårterminen jobbade vi mycket för att ta märkena Elda, Bygga och Rädda. Vi hade 

patrullmöten för att kunna söka statsbidrag. Vi genomförde även ett cafe Slammertorp och 

höll i en ledarmiddag. Vi har även deltagit på Brikaballt, lagat mat, karta och kompass, sålt 

majblommor, naturstädning, överlevnad och vår hajk hade vi vid Översjön, med betydligt 

mindre snö. Terminen avslutades med bromöte där vi tog emot de nya upptäckarna. 

Torbjörn Persson 

Avdelningsansvarig för upptäckarna hösten 2016 – våren 2017 
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Vikingarna har under ht 2017 tagit kniv- och yxbevis, lärt sig bygga en större vikingagunga 

och lärt sig olika sätta att surra på. Det har även fått lära sig laga mat och bakat både inomhus 

och över öppen eld. Genomfört olika gruppövningar där samarbete varit en viktig del. 

Hajk ut i tält under våren med olika moment för att stärka naturvanan och teamkänslan i varje 

patrull. 

// Magnus Sjölander 

 

Carolinerna 

Vi startade terminen den 25/8 med gemensam kårbrännboll i Slammertorp. 

När terminen startade var vi 17 scouter som delades upp på 3 patruller och 3 ledare. 

Höstterminen fylldes med Prova-på- möte i Kallhällsparken, patrullmöten, demokrati, 

föräldramöte, eldning, kårstämma, St Georgsleken, kniv, såg och yxa, Basar, Halloweenhajk 

med Bollstanäs, julmarknad, Café Slammertorp, musikhjälpen och ”Free being me” startades 

upp. Vi avslutade terminen med att gå på ”osynlig utställning”…mycket intressant! 

Den 17 Januari startade vi vårterminen med gemensam kårstart.  

Våra tre patruller: Björnen, Ugglan och Picatcho fortsatte att jobba med ”Free being me” 

under vårterminen. Utomhusbus vid Kallhällsbadet, kniv- och yxbevis, patrullmöten, hajk i 

Bro med mellotema, Birka Ballt, majblommeförsäljning, Café Slammertorp, St Georgsdagen 

med märkesutdelning, naturstädning, eldning mm var lite av de aktiviteter som vårens 

program fylldes av innan terminen avslutades med gemensam kårbrännboll. Sommarens kår-

läger gick av stapel på Vässarö. Temat var Wildscouts. Mycket lyckat! 

Vid pennan, 

Anneli Löfgren, Avdelningsledare Carolinerna  

 

Utmanarna 

Har under det senaste verksamhetsåret haft 10 scouter. Några mycket aktiva och några lite 

mindre aktiva. Integration mellan Eldmyrorna och Kompassen har varit våra största 

utmaningar. Vi har fortsatt vårt arbete kring bagarstugan för att göra den till 

Gummihandskarnas hemvist. Brist på element och elementstyrning har gjort det lite omysigt 

under den kalla årstiden. 
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Utmanarna har deltagit i flera kårgemensamma aktiviteter och hjälpt till på olika tävlingar. 

Laget har även deltagit på olika utmanaraktiviteter utanför kåren. 

Vi har genomfört ett antal hajker utomhus och inomhus. 

Utmanarscouterna har deltagit i flera fixaraktiviteter runt scoutstugan och i vårt närområde. 

Berndt Lehnert, Stefan Ekberg 

 

Kalorierna 

Under året kom en ny patrull upp från utmanarscouterna, så nu är vi tre patruller – Kesopizza, 

Bacon & Jordnötssmör och Kladdkakorna.  

Patrullen Kladdkakorna har haft mer regelbundna aktiviteter än de andra patrullerna. Resten 

av Kalorierna har som tidigare år inte haft några regelbundna aktiviteter utan mest setts på lov 

och helger. Vi är fortsatt utspridda över landet.  

Avdelningsansvarig: Anna Wallgert 

Avdelningskassör: Caroline Johansson 

Medlemsregistrerare: Oskar Birkne 

Under året har vi som avdelning gjort mer än förra året, aktiviteterna var: 

- Besök på Extremfabriken och sedan vid Café Slammertorp 161106. 

- Sedvanlig mellandagsträff 161228 då vi åt middag tillsammans. 

- Möte 170210. 

- Årsmöte 170221. 

- Deltagit i kårens ledarmiddag. 

- Naturstädning 170510 då Kalorierna hade ett eget område. 
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Av: Sofia Olson 

 

Redogörelse från arbetsgrupp 

 

Inkomstgruppen 

Hösttterminen 2016 inleddes för inkomstgruppens räkning med en debut. 25 stycken ledare, 

funktionärer och föräldrar från kåren ställde upp som funktionärer i cykelloppet Velothon. 

Totalt drog vi in ca 18 000 kr på detta.   

Näst i tur var den årliga basaren som återigen hölls i Ulvsättra bygdegård och loge. Trots 

dåligt väder med regn kom många nöjda besökare och resultatet blev en vinst på ca 24 000 

kronor.   

Våra cafédamer som drivit Café Slammertorp i 20 år gick i ”pension” under vårterminen  

2016 och arbetet med Café Slammertorp gick därmed helt över till avdelningarna som turas 

om att ha ett café per termin. Dessa gav en genomsnittlig inkomst på ca 1500 - 2000kr per 

tillfälle.  

Under vårterminen medverkade kåren återigen i kommunens årliga naturstädning och städade 

totalt 6 stycken områden och fick på så sätt in 6 000kr.   

En efterlängtad nyhet avslutade terminen - ett helt nytt valborgsmässofirande startade i liten 

skala.  Café Slammertorp utökades med korvgrillning, fiskedamm, chokladhjul, tipspromenad 
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samt gratis prova- på - aktiviteter. Det kom väldigt många besökare och den totala vinsten 

blev 13 000kr  

Susanne Österdahl Brijker samordnare av inkomstgruppen 

 

FRIS/Kommunkontakt 
Av Rikard Nilsson 

Kårrepresentanter har vid ett par tillfällen träffat kommunen på plats vid Slammertorp.  

 

Bland annat har följande frågor diskuterats; placering av luftvärmeväxlare, uppvärmning av 

bagarstugan, eldplats och kommunal toalett utomhus.  

 

Kommunen har varit tillmötesgående och försöker hjälpa oss så gott de kan.   

De har bekräftat att en elöversyn kommer att göras av Bagarstugan på samma sätt som gjorts i 

storstugan.   

Frågor som kommer att diskuteras vidare är exempelvis frågan om renovering av spisen i 

Bagarstugan och cementleverans till källargolvet.  

 

Materialförvaltaren 
Av: Berndt Lehnert 

Materialförvaltaren har haft stor hjälp i sitt arbete av Stefan Ekberg och Utmanarscouterna. 

 Nya hyllor i yttre förrådet. 

 Införskaffandet av nya tält för läger och vandring. 

 Införskaffning och uppgradering av stormkök. 

 En ny kanotbod har påbörjats vid Stäkets motorbåtssällskap (och färdigställts under 

hösten). 

 Hyllor till källaren har införskaffats. 

Fortsatt rensning och städning i förrådet av gamla och trasiga prylar. 

I och med att vi bygger hyllor, rensar i källaren, nytt källargolv, så blir en del saker lite mer 

runt flyttade än att ha sin egen uppmärkta plats. 
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KUL 

av Anna Lindström 

Vi har haft två ledare som gått utbildningen leda avdelning (3-delad): 

Jenny Persson och Joanna Svensson.  De var mycket nöjda med kursen de gått och 

rekommenderar den starkt till andra. 

Vi var ett helt gäng ledare som gick kursen anpassat ledarskap: 

Amanda Hedenberg, Anna Lindström, Anneli Löfgren, Cecilia Lehnert, Ida Nömm, Jens 

Lundin, Jenny Persson gick alla denna kurs . Detta var en mycket bra kurs som leddes av 

Patric Brask. Rekommenderar starkt att ALLA ledare går en liknande kurs. Just denna kurs 

var beställd av Birka scoutdistrikt så den kostade ej kåren något, distriktet betalade. 

Två ledare har gått Leda scouting (på Vårdkasen): 

Cecilia Lehnert och Amanda Hedberg gick denna kurs. 

Vi var även 2 ledare med på en insprations-och utvecklingsdag i Barkarby-Skälby: 

Anneli Löfgren och Anna Lindström var med på detta. Vi träffade ledare från andra kårer i 

Birka scoutdistrikt och vi pratade en hel del med ledare från Järfällakårer. 

Utvecklingskonsulenter var där för att inspirera och lära oss saker. Detta var ett arrangemang 

som Barkarby-Skälby scoutkår tagit initiativet till. Det var en mycket trevlig dag. Hoppas vi 

kan göra liknande en annan gång 

Vi har haft två äventyrarscouter som gått patrulledarutbildning (påsk): 

Joel Gelinder och John Larsson kom hem och var helt lyriska efteråt.  

Denna kurs rekommenderas starkt till alla äventyrarscouter. 

Tyvärr blev SLUG (en kurs för utmanarlag) inställd våren 2017: 

Våra utmanare hade anmält sig till denna kurs och blev djupt besvikna när den blev inställd, 

vi hoppas de får chans att gå kursen under hösten 2017 istället. 

 

Ekonomi 

Hur ekonomin utvecklas framgår av resultat- och balansräkning. Basar, Café Slammertorp, 

Majblommor, funktionärer vid Velothon och annan försäljning har i likhet med föregående år 

utgjort viktiga och välkomna inkomster till ekonomin.  
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Tack! 

Kårstyrelsen vill tacka alla ledare, scouter och föräldrar för att ni är med och skapar en 

scoutverksamhet som vi tillsammans kan vara stolta över.  

 

Kallhäll Oktober 2017 

Anna Lundin 

Sekreterare 


