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Verksamhetsberättelse för Kallhälls 

scoutkår 2015-2016 

 

 
 

 
Styrelsen för Kallhälls scoutkår avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 

juli 2015-30 juni 2016 

 

av Torbjörn Persson 
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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 elva 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 2015-10-05 bestått av: 

Ordförande   Oskar Birkne 

Vice ordförande  Torbjörn Persson 

Sekreterare   Ina De Besche 

Kassör   Rikard Nilsson 

Ledamot   Amanda Hedenberg 

Föräldrarepresentant  Anna Lundin 

Ungdomsrepresentant  Olivia Lehnert 

Ungdomssuppleant  Linus Ekberg 

 

Revisor utsedd av kårstämman 2015 

Johan Hård 

Funktionärer 

KUL   Anna Lindström 

Materialförvaltare  Berndt Lehnert 

Basaransvarig  Susanne Österdahl Brijker, med inkomstgruppen 

Stugfogde   Agne Carlson 

Scoutvaror och majblommor Silvana Sartori 

Medlemsregistrerare  Oskar Birkne 

KUL   Anna Lindström 

Café Slammertorp  Susanne Österdahl Brijker  

FRIS/kommunkontakt  Johan Hård   

Valberedning  Stefan Ekberg 

                                                                 Anton Carlson 

                                                                 Sofia Björndal 

                                                                 Dennis Johansson 
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Arbetsgrupper 

 

Under det gångna verksamhetsåret så har ett antal arbetsgrupper startats upp på initiativ av 

styrelsen och ledarmöten, med sammankallande personer. 

 

Inkomstgruppen Susanne Österdahl Brijker 

Fikagruppen  Christina Lehnert 

Fixargruppen  För tillfället styrelsen som sammankallande 

 

Avdelningar 

Kåren har under året haft sex avdelningar: 

Vingsuset  Spårarscouter 

Vikingarna  Upptäckarscouter 

Carolinerna  Äventyrarscouter 

Eldmyrorna  Utmanarscouter 

Gummihandskarna Utmanarscouter 

Kalorierna  Roverscouter 

 

Medlemmar 

Den 30 juni 2016 så bestod kåren av 128 medlemmar att jämföra med 112 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.  

 

Kårgemensamma aktiviteter 

Gemensam terminsstart med traditionsenlig brännboll och fika. 

Kick-off för ledarna; Bodaborg. 

Rekrytering. Ungdomskonsulenten var ute på Kolarängskolan och Ulvsättraskolan. 

Distriktsstämma. Kåren skickade två delegater. 

Prova-på möte. Kåren ordnade prova-på-aktiviteter i Kallhällsparken för att rekrytera nya 

scouter. 

St Georgsleken. Anordnades i år av Kallhälls Scoutkår med temat Pippi Långstrump. 

Basar. Basaren hölls vid Ulvsättra bygdegård och loge. 

Julavslutning i Ulvsättra Loge. 

Vinterläger. 

Birkaballt.  

Försäljning av majblommor. 

St Georgsdagen firades enligt traditionen med märkesutdelning. 
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Ängsjölyftet; Kallhälls scoutkår var med på Kolarängskolans samt Ulvsättraskolans 

Ängsjölyft. 

Vårterminen avslutades med brännboll och fika vid Slammertorp. 

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

 

Avdelningsrapporter 

 

Vingsuset (Spårarscouter) 

av Joanna Hellström 

 

Vingsuset har haft ett bra verksamhetsår! Ett starkt ledargäng bestående av Jenny, Jens, 

Joanna och Magnus. Även nästan-ledare Malin och ledarassistenter Ida, Linn och Sofia. Även 

flera trogna föräldrar som var med på flertalet möten. Detta har gjort att mötena har flutit på 

bra. Hade som mest nästan 40 barn efter prova-på-mötet på hösten som till våren jämnade ut 

sig till kring 20 barn per möte. Under året 19 barn som varit på 15 möten eller fler och vi har 

haft över 40 möten medräknat tävlingar och kårgemensamma aktiviteter. 

Under hösten letade barnen pusselbitar som spårarnas maskot räven Tofs hade lagt ut och 

avslutade som vanligt med en övernattning i Slammertorp. På våren hade vi ett miljötema, vi 

vann Birkaballt och avslutade terminen med en Hajk på Ängsjö. Under året har barnen gjort 

sig förtjänt av tända-, klura-, miljö: sortera- och första repmärket utöver de vanliga 

terminsmärkena. Under sommaren 2015 så var vi på sommarläger på Vässarö tillsammans 

med Bollstanäs Scoutkår, under Bollhäll. Lägrets tema var Japan då det var jamboree i Japan. 

Vikingarna Carolinerna (Upptäckarscouter) 
av Torbjörn Persson 

Under den gångna verksamhetsåret så har vi legat på ca 19 scouter och 4 ledare, Susanne 

Österdahl Brijker, Torbjörn Persson, Patrik Johansson samt Anneli Löfgren som har varit ett 

väldigt stort stöd. 

 

Under verksamhetsåret har vi jobbat med knopar, surrat olika byggen såsom trefötter, lagat 

mat över öppen eld, tagit knivbevis och yx- och sågbevis, hantverk, bakningen, naturlära, 

sjukvård, simning och simmärket, besökt brandkåren och lärt oss om vad som är bra att tänka 

på när man eldar i skogen, byggt vindskydd, tävlat på Birka Ballt där vi vann och vi har lärt 

oss om vilka växter som man kan äta i naturen. 

Vi har även genomfört två hajker. De har innehållit mycket matlagning och vid den senaste 

hajken så sov vi i vindskydd. 

I juli-augusti 2015 så hade vi sommarläger med Bollstanäs scoutkår, under namnet Bollhäll. 

 

 

http://www.kallhallscout.se/
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Carolinerna (Äventyrarscouter) 
av Anneli Löfgren 

 

Höstterminen började med gemensam kårstart 20/8 med brännboll och fika. 

Första avdelningsmötet med Carolinerna 24/8 blev en ”önskekväll” med personlig prägel. 

10st scouter och 2 ledare. 

Följt med Bollhällhajk i Stockholm och äventyrshöghöjdsbana. Patrullindelning i 2st 

patruller: Kompassen och Fyrklövern med teambuilding. Terminen fortsatte med 

patrullmöten, paddelhajk, eldning, säkerhet, St Georgsleken, bakning, Basar, Halloweenhajk, 

julmarknad , kårens julavslutning mm. 

Vi avslutade terminen med att åka skridskor i Kungsträdgården och ha ”GOFIKA” på café. 

Mycket uppskattat! 

Vårterminen 2016 började med julgransplundring på höjden vid Lillsjön då våra tappra 

patruller åkte pulka i den branta backen. 

Terminen fortsatte med patrullmöten med bla; semmelbak, Hajk i Hällkana med 

patrullmatlagning och ”mellobastuljusspår”, Thinking day, Café Slammertorp, påskpyssel, 

vinterläger, miljömöte/naturstädning, majblommor, märkesutdelning på St Georgsdagen, 

Tävlingen Birkaballt i Sollentuna, HLR med Martin Dessel, Geocache på cykel, 

överlevnadskurs med Gillis Nordin, 3-rätters avdelningsmiddag på öppen eld, Försmakshajk 

för tredjeårsäventyrarna Kompassen, Kåravslutning med brännboll och fika. 

Terminen avslutades med överlevnadshajk i Frölunda naturreservat och en strapatsrik 

paddeltur i motvind mot Stäkets båtklubb. Hajken avslutades med en hejdundrande buffé med 

en massa gosaker. Det var de väl värda efter ett dygn utan mat…bara vassrötter och 

blåbärsriste. Men oj vad stolta och duktiga alla scouter var när de genomfört hajken. Man kan 

mer än man tror! 

Sommarlägret var på Vässarö tillsammans med Bollstanäs scoutkår, tillsammans kallas vi för 

Bollhäll. Lägrets tema var Japan då det var en jamboree i Japan samtidigt som sommarlägret. 

Ett mycket roligt, mysigt och uppskattat läger! 
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Gummihandskarna (Utmanarscouter) 

Inget har ännu inkommit. 

Kalorierna (Roverscouter) 

av Oskar Birkne 

 

Kalorierna har som vanligt inte haft några regelbundna aktiviteter utan mest setts på lov och 

helger. Vi har hunnit med allmänt lunchhäng, jullunch, årsmöte och paddling.  

 

Vinter- och sommarläger 

 

Vinterläger  

av Oskar Birkne 

Vi valde att åka till Vallbo på påsklovet där vi även var för två år sedan. Till skillnad från då 

så fanns det snö den här gången. Ett klart plus! De tre första dagarna var fokus på 

längdskidåkning, bl.a. med utförsträning i en liten slalombacke. Vi var hela åtta personer som 

gav oss ut på hajk och provade att sova i tält trots att det blåste så mycket att en av tältbågarna 

böjdes sönder. Starkt jobbat! Resten av veckan spenderade de flesta i slalombacken men två 

av scouterna var så tuffa att de följde med på den längsta turen hittills i vinterlägrets historia: 

ca 35 km på en och samma dag – inkl. bestigning utav toppen Saanta. Bra jobbat Alexander 

och Linus! Totalt var det 14 deltagare på vinterlägret, varav fyra ledare. 

 

Sommarläger 

Årets sommarläger var på Vässarö tillsammans med Bollstanäs Scoutkår, som Bollhäll, 

lägrets tema var Japan då det samtidigt var en stor jamboree i Japan. 

 

Jamboree i Japan  

av Oskar Birkne 

Det var sex scouter från Kallhälls scoutkår med på världsscoutjamboreen i Japan: tre som 

deltagare, två som avdelningsledare och en som IST:are (funktionär). Samtliga var  

jättenöjda och överens om att det var ett minne för livet. 

 

Stugan 

Under hösten 2015 så hade vi en fixarvecka, initierad av Anton Carlson och Jakob Maleus 

Cederäng. 

Hela undervåningen fick ett rejält ansiktslyft liksom delar av övervåningen.  
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Material 

av Berndt Lehnert 

Under året har det gjorts en hel del vidarearbeten med att rensa ut i förrådet och att skapa plats 

för den löpande verksamheten. 

Arbetet försvåras då det tillhör vanligheterna att allting som inte ryms någon annanstans ställs 

innanför förrådsdörrarna. 

Trots detta så har vi fått en bättre struktur, vi har blivit av med en del gammalt material och 

ser en förbättring av vår plats. 

Fortfarande så händer det att trasiga saker inte anmäls och detta upptäcks vid senare 

användning, vilket då förargar de som vill ha sakerna. 

Ett nytt kökstält har införskaffats under året och lådor har byggts.  

 

FRIS/Kommunkontakt 

Johan Hård har varit kårens kontakt med kommunen och har bidraget mycket till 

förhandlingarna om hyreskontrakt för Slammertorp. För detta tackar vi honom väldigt 

mycket. 

 

KUL Utbildningsinsatser 2015-2016 

av Anna Lindström 

Leda scout. En stor del av våra ledare gick denna grundkurs för arbete som ledare på 

avdelning. 

 

Vargarnas Äventyrskurs. En ledare gick denna kurs, där man får lära sig att skapa äventyr 

för scouterna. 

 

Free being me. En ledare gick denna kurs som handlar om att arbeta med scouters 

självkänsla. 

Ljusspårkurs, två ledare gick denna kursen. 

Alla nya ledare får gå webbkursen Trygga möten för att vi ska skapa en trygg och säker 

verksamhet för barn och ungdomar. 
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Inkomstgruppen 

av Susanne Österdahl Brijker 

 

Inkomstgruppen formades under våren 2015 och hade sitt första möte den 3/5. 

Inkomstgruppen bad styrelsen om att få ta över ansvaret för basarplaneringen vilket den fick. 

Man tog reda på många nya sponsorer och fick in vinster till lotterierna för sammanlagt nästan 

5 000 kr. Tyvärr kom det dock mindre gäster på basaren än väntat vilket ledde till att det 

sammanlagda resultatet av basaren, efter alla kostnader, endast hamnade på ca 22 000 kr. 

Däremot är grunden lagd för att få basaren att fungera ännu bättre nästa år och då eventuellt 

också dra in mer pengar.  

Under hösten ordnade även inkomstgruppen försäljning av korv och fika i samband med St 

Georgsleken. Detta gav inkomster på runt 4 000 kr.  

Inkomstgruppen började även ett försök med att utöka antalet tillfällen då Café Slammertorp 

har öppet från 1 gång per månad till 2 gånger per månad. Detta innebar att det blev tre extra 

tillfällen under hösten, och fem extra tillfällen under våren. Detta gav extra inkomster på ca 

13 000kr.  

Under februari månad hade inkomstgruppen planerat att sälja korv och fika i samband med 

vikingarännet, tyvärr gick detta ej igenom eftersom loppets bana fick läggas om.  

Kåren har medverkat vid naturstädningen och städat 6 områden vilket gav 6 000 kr. Vi vann 

även i kommunens lotteri och fick 1 000 kr extra för städningen.  

Under maj månad var kåren med på kommunens sport- och fritidsloppis i maj månad, vilket 

drog in ca 3 500 kr. 

 

Ekonomi 

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

Majblommor och annan försäljning har i likhet med föregående år utgjort viktiga och 

välkomna inkomster till ekonomin.  

 

Tack! 

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

scoutverksamhet som vi kan vara stolta över. Än en gång ett varmt tack till er alla! 

 

Kallhäll September 2016 

Torbjörn Persson, Vice ordförande 


