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Verksamhetsberättelse för Kallhälls 

scoutkår 2014-2015 

 

 
 

 
Styrelsen för Kallhälls scoutkår avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 

juli 2014-30 juni 2015 

 

av Torbjörn Persson 

 

Organisation 

 

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

 

Styrelsen 

Under det gångna året så har styrelsen haft sju 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   Jakob Maleus Cederäng 

Vice ordförande  Oskar Birkne 

Sekreterare   Torbjörn Persson 

Kassör   Rikard Nilsson 

Ungdomsrepresentant  Amanda Hedenberg 

Ledamot   Elisabeth Östlund 
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Funktionärer 

Funktionärsposter som har varit tillsatta av kårstämman: 

 

KUL   Anna Lindström 

Materialförvaltare  Berndt Lehnert 

Basaransvarig  Jakob Maleus Cederäng,  

                                         Anton Carlson  

Revisor   Johan Hård 

Revisorssuppleant  Joakim Tollsten 

Stugfogde   Agne Carlson 

Scoutvaror och majblommor Silvana Sartori 

 

Medlemsregistrerare  Oskar Birkne 

KUL   Anna Lindström 

Café Slammertorp  Karin Våldal 

FRIS/kommunkontakt  Johan Hård   

Valberedning  Anneli Löfgren 

    Berndt Lehnert 

   Sofia Björndal 

   Malin Holmvall 

   Caroline Johansson 

   Patrik Fineman 

 

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 fem avdelningar: 

Vingsuset  Spårarscouter 

Vikingarna  Upptäckarscouter 

Carolinerna  Äventyrarscouter 

Gummihandskarna Utmanarscouter 

Kalorierna  Roverscouter 
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Medlemmar 

Den 30 juni 2015 så bestod kåren av 112 medlemmar att jämföra med 109 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. Under 

hela verksamhetsåret så har Vikingarna och Carolinerna till stor del haft gemensamma möten. 

 

Kårgemensamma aktiviteter 

Gemensam terminsstart med traditionsenlig brännboll och fika 

Kick-off för ledarna 

Bellmanstafetten. Fem scoutiga löpare från kåren ställde upp 

Rekrytering. Två modiga scouter berättade om scouternas verksamhet hos fjärde- och 

femteklasser på Ulvsättraskolan 

Distriktsstämma. Kåren skickade två delegater 

Demokratijamboree. Kåren skickade två delegater 

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

scouter. 

St Georgsleken. Anordnades år i Kungsängen och det gick väldigt bra för vår kår. 

Basar. Basaren hölls vid Ulvsättra bygdegård och loge. 

Julavslutning. Ett väldigt uppskattat arrangemang som hölls i Stäkets gamla skola.  

Vinterläger i Lofsdalen. 

Scouternas dag. Vikingarna och Carolinerna deltog 

Birkaballt. I år var det bara Vingsuset som deltog 

Försäljning av majblommor 

St Georgsdagen firades enligt traditionen med märkesutdelning 

Vårterminen avslutades med brännboll och fika 

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

 

Avdelningsrapporter 

 

Vingsuset (Spårarscouter) 

av Joanna Hellström 

 

Året för Vingsuset har flutit på bra. Efter prova-på-mötet på hösten fick vi in många barn som 

vanligt. Höstterminen bestod av 11 veckomöten och avslutades med en övernattning i 

Slammertorp bland tomtar och troll. Vårterminen bestod av 15 veckomöten, en söndag då vi 

hitta Vilse och en hajk efter Birka Ballt med matäventyr. Sedan deltog vi självklart i alla 

kårgemensamma aktiviteter och visade aktivt upp oss på hemsidan. 

http://www.kallhallscout.se/
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Det var 27 registrerade barn på hösten varav 20 som var med på 5 möten eller fler och på 

våren 25 registrerade barn varav 21 som varit på 5 möten eller fler. Av dessa ska cirka hälften 

gå upp till Vikingarna i höst. Ledarteamet bestod av 4 aktiva ledare (Oskar Birkne, Jenny 

Persson, Magnus Sjölander och Joanna Hellström) och 3 ledarassistenter (Linn Wester, Ida 

Nömm och Sofia Björndal). Under vårterminen anslöt även Jens Lundin som ledare. Vi 

upplevde att vi behövde vara minst 3 ledare på plats för att få till ett bra möte även med det 

fantastiska stöd som föräldrarna bidrog med. 

Vikingarna och Carolinerna (Upptäckar- och Äventyrarscouter) 

av Anneli Löfgren 

 

Terminen startade som vanligt med gemensam kårstart i Slammertorp 21/8, med brännboll 

och fika. 

Första kvällen med gänget var måndagen den 25/8 då både Upptäckarna/Vikingarna och 

Äventyrarna/Carolinerna har möten tillsammans. Sedan varierar mötesdagarna mellan 

måndagar och torsdagar terminen ut.  

2 patruller på Upptäckarna: Loke och Eldvargarna (10st) 

3 patruller på Äventyrarna: Kompassen, Eldmyrorna och Fyrklövern (15st) 

Ledare: Berndt, Anneli, Anna, Agne, Susanne och Tobbe, samt föräldrar Patrik, Stefan, 

Rikard och Milotte. 

I slutet på Augusti firade vi Bygdegårdens dag med en massa scoutaktiviteter vid 4H/Logen 

tillsammans med övriga kåren. Lite folk på besök men roligt tillsammans! 

Under mötena har scouterna övat på knopar, elda, chiffer, samarbete, orientering på cykel, 

sjukvård, surrning, kniv- och yxbevis, bakat mm. 

13-14/9 var det paddelhajk till Eldholmen. Patrullerna fick själva bestämma lunchmat och 

laga den, mycket uppskattat! En kanot badade 2 gånger!!! 

St Georgsleken den 12/10 ute i Tibble gick mycket BRA för Kallhäll...vi tog alla priser utom 

2. HURRA vad vi är BRA!!! 

Basaren hölls i Logen den 26/10 med en stor och maffig kakbuffé i Bygdegården. Bra 

inkomstkälla! 

Efter höstlovet hölls den årliga Halloweenhajken. Vi var i Bruket och Utmanarna stod för 

spökvandringen ute i skogen för Upptäckarna och i Cafehuset för Äventyrarna. Många blev 

riktigt skrämda! 

Äventyrarna sov i vindskydd med eldvakter och upptäckarna i militärtält. 

Halloweenmiddagen med blodbål och en massa godsaker så som likkistor, råttor, maskar, tops 

med vax, farmors löständer, kattbajs och spökbakelser mm dukades upp utomhus med en 

massa marschaller, lyktor och dekorationer. Häftigt och stämningsfullt! 
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Äventyrarna har haft 4st egna patrullmöten hemma hos varandra i patrullerna under terminen. 

Även bad, livräddning, julmarknad med pepparkakshuslotteri och korvgrillning och 

avdelningsavslutning hanns med innan terminens kåravslutning genomfördes i Stäkets gamla 

skola med Nobeltema/middag. Alla fick varsitt glaserat pepparkakshjärta i blågult band med 

texten ”UNIK” och guldpeng.  Högtidligt och uppskattat! 

VÅRTERMINEN 2015 

Den 22/1 är terminens första möte med gänget igen; Upptäckare och Äventyrare tillsammans. 

Men nu så har Äventyrarna fler patrullmöten och ett mer äventyrligt program än upptäckarna.  

Patrullerna är desamma som höstterminens, även ledarna. 

Under terminens gång har en tävling pågått...vilken patrull av de 5st har haft på sig scoutdräkt 

och ryggsäck flest gånger? Vinnare meddelas i slutet av terminen. 

Kniv- och yxbevis har jobbats med flitigt på mötena, även eldning. 

Familjedag i Fyrishov med bad och skoj, tillverkning av eldpåsar, bakning, våfflor på elden 

samt en ”crazy” föräldramötesdag är några exempel på mötesdagarnas innehåll. 

I slutet av mars ordnade Äventyrarna en egen hajk i patrullerna där de fick planera  och 

organisera aktiviteter och mat själva. Mycket uppskattat och lyckat! 

Vi har haft sjukvård, majblommeförsäljning, St Georgedagen med märkesutdelning i 

Slammertorp mm. 

Upptäckarna var på hajk den 23-24/5 med temat ”Matlagning på öppen eld” ute vid Översjön. 

De sov i kåtor och lagade all mat på elden. Mycket roligt! På lördagskvällen var det 

Eurovision-hålligång med radiolyssning på Måns Zelmerlöw och smarr. Hurra! Måns vann! 

Alla var ut på sakletning i Kallhäll och samlade ihop flera gula säckar. Det gav lite klirr till 

kårens kassa. 

Terminen avslutades med avdelningsavslutning och prisutdelning till patrullerna i tävlingen. 

En Upptäckarpatrull vann! Priset var att hela patrullen fick gå på bio tillsammans. Wow 

vilken lycka! De andra patrullerna fick 2st dvdfilmer och mikropopcorn i pris/patrull. 

Äventyrarnas hajk blev flyttad till hösten då det var för få anmälda. Synd! 

Kåravslutning och läger på Vässarö tillsammans med Bollhäll samt jamboree i Japan avslutar 

denna vårtermin. 

Tänk vad mycket skoj vi hunnit med!!!  

Är det inte roligt och givande...är det inte scouting!  
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Gummihandskarna (Utmanarscouter) 

av Ida Nömm och Amanda Hedenberg 

 

Vi har varit på Dust 2014. 

Vi har paddlat tre gånger. 

Vi har planerat, arrangerat och genomfört en Halloween hajk för upptäckare och äventyrare. 

Vi har gått ”Trygga möten” 

Vi eldade vid Översjön på vintern (i snöööö) 

Vi planerade och genomförde ett Mario-möte för upptäckar- och äventyrarscouterna. Vi har 

haft norrskensskådning med eldning vid gamla scoutstugan på Järvafältet (men vi såg inga 

norrsken...) 

Vi (de flesta av oss) var på ledarmys-hajken med trygga möten. 

Vi har ommöblerat och städat bagarstugan. 

Vi städade i Villastan ('Håll Sverige rent'). 

Vi klättrade vid Ryssgraven. 

Vi närvarade på St Georgsdagen. 

 

Medverkande scouter: Amanda Hedenberg, Ida Nömm, Adam Jerlhagen, Sofia Björndal, Linn 

Wester, Albin Jakobsson, Cecilia Lehnert, Dennis Johansson och Jimmy Graveley. 

Ledare: Robert Johansson och Joakim Tollsten 

Kalorierna (Roverscouter) 

av Oskar Birkne 

 

Kalorierna drog igång verksamhetsåret med att ha ett par scouter med på DUST men 

sommarens stora höjdpunkt för roverlaget var ändå Kebnekaise-resan. Vi var fyra 

roverscouter som vandrade runt Kebnekaise och bland annat besteg toppen och åkte 

helikopter. Häftigt! 

Innan dess hade vi även en Hejdå-middag för alla som flyttade utsocknes till höstterminen. 

Tyvärr blev det ingen traditionsenlig nyårslunch men väl en julmiddag (med traditionsenlig 

kesopizza) med stora delar av gänget samlade. Kul! 

Under våren har vi haft ett solrosrace där vi planterat solrosor och tävlat mot varandra vilken 

som blir högst och vilken som slår ut först. 
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Vinter- och sommarläger 

 

Vinterläger 

Planeringen kom igång lite sent och vi valde till slut att åka till gamla beprövade Lilla 

Lägergården i Lofsdalen under påsklovet, 5-12 april. Det var ovanligt få deltagare, 14 stycken 

varav fyra vuxna/ledare, men vi hade kul ändå! Vi åkte turskidor både uppför (jobbigt!), på 

platten och utför (läskigt!). Första dagen övade vi teknik på längd-/turskidorna för att sedan 

avsluta sista dagen med en långtur runt Sömlinghågna efter att först ha tolkat efter 

bandvagnen upp (vissa valde dock att sitta inne i bandvagnen) och sedan ätit våfflor i 

Våffelstugan på slutet. Däremellan hann vi bland annat med skidbrännboll, pulkakväll, 

utförsåkning, bad i badtunna och filmkväll. 

Det blev ett lyckat vinterläger trots något få deltagare. Nästa år kommer vi tillbaka med ett 

större läger! 

 

Sommarläger 

För andra sommaren i rad så återuppstod den mytomspunna kåren Bollhäll för att tillsammans 

åka till Dust. Vi förberedde oss väl med tunikor och fanor för att fara över landskapen till 

Tiveden och medeltiden. Det var en vecka av medeltida utmaningar men även rent 

metrologiska utmaningar, vi måste tyvärr meddela att kökstältet kämpade tappert men stupade 

till slut.  

 

Stugan 

Det har gjorts en elrevision på Slammertorp som har lett till att alla elledningar har bytts ut 

och stugan har utrustats med nya elelement. Kommunen har även dragit in kommunalt avlopp 

till stugan, så nu kan man spola på toaletten utan ha en ingenjörsexamen. Det har även köpts 

in en kyl- och fryskombo samt en ny spisfläkt. 

 

Material 

Förvaltarrapport för verksamhetsåret 2014-2015 

av Berndt Lehnert 

Under året har det gjorts en hel del vidare arbeten 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. 
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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 

av Anna Lindström 

 

Detta verksamhetsår har jag tyvärr inte lyckats skicka några ledare på ledarkurs, men har plan 

för hur det ska lösas nästa år.  

4 äventyrarscouter har gått patrulledarutbildning och hela 18 ledare och utmanarscouter har 

gått utbildningen ”Tryggamöten”. Själv har jag gått en kvällskurs i Scoutnet.  

Nedan ser ni en lista på utbildningar som genomförts och vilka som gått dem. För samtliga 

personer är det nu också registrerat i Scoutnet att de gått nedanstående utbildningar 

Ledarutbildningen Patrull: 

Emma Hallander 

Erika Lindon 

Lina Ingstrand 

Linus Ekberg 

Kursen Trygga möten: 

Adam Jerlhagen  Agne Carlson  Amanda Hedenberg  

Anna Lindström  Anneli Löfgren  Berndt Lehnert  

Dennis Johansson Ida Nömm   Jakob Maleus Cederäng 

Jenny Persson  Jimmy Graveley  Joanna Marie Svensson Hellström  

Linn Wester   Oskar Birkne  Robert Johansson 

Sofia Björndal Susanne Österdahl Brijker Torbjörn Persson  

Scoutnet 

Anna Lindström 

 

Försäljning av majblommor 

Cirka 35 scouter sålde majblommor för ca 30000 kr varav 10% går till Kallhälls scoutkår. 

 

Basar 

Årets basar hölls på Ulvsättra bygdegård och loge. Basaren drog in ca 27000 kronor. 
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Café Slammertorp 

Under säsongen så har det varit sju Café Slammertorp istället för det vanliga nio. Detta 

beroende på en hel del underhåll och installationer på Slammertorp. Det har gjort att årets 

inkomster är en aning lägre. Styrelsen vill tacka Café Slammertorp damerna för deras 

utmärkta och väldoftade arbete med att dra in pengar till scouternas verksamhet. 

 

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. Under verksamhetsåret har det kommit en hel del 

oförutsedda utgifter såsom elräkningar, påminnelser och inkassokrav. Det beror på att det har 

varit problem med kårens postbox samt eftersläntande eftersändningar, allt detta är nu löst. 

 

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 2015 

 

 

Torbjörn Persson, Kårsekreterare 


