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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 10 protokollförda sammanträden. Utöver detta så 

har vi haft ledarmiddagar med minnesanteckningar samt så har arbetsgrupper sammanträtt 

utan att protokoll förts. 

 

Styrelsen har sedan 2018-06-03 bestått av: 

Ordförande   Susanne Österdahl Brijker                 

Vice Ordförande  Cecilia Lehnert             

Kassör   Rikard Nilsson         

Ledamot   Milotte Hallander         

Ledamot   Oskar Birkne                 

Ledamot   Joakim Tollsten 

Ungdomsrepresentant  Viktor Holmvall                                                  

Suppleant till Ungdomsrepresentant Olivia Lehnert 

 

Revisor och revisorssuppleant utsedd av kårstämman 2018 

Revisor   Kurt Holmström                                               

Revisorssuppleant  Johan Hård 

 

Funktionärer 

Materialförvaltare  Berndt Lehnert                                               

Stugfogde   Joakim Tollsten                                                     

Assisterande Stugfogde  Ronny Johansson                                                  

KUL   Anna Lindström                                                     

Båtfogde   Stefan Ekberg                                                      

(In)officiell Bålfogde  Jakob Maleus Cederäng 

 

 

 



Arbetsgrupper 

I Kallhälls Scoutkår finns det två arbetsgrupper. Inkomstgruppens arbete går ut på att arbeta 

för att få in pengar till kåren för att köpa in kårmaterial. Fikagruppen håller i fikat till 

kårgemensamma aktiviteter. 

 

 

Kontaktpersoner är: 

Inkomstgruppen  Susanne Österdahl Brijker     

Fikagruppen   Christina Lehnert  

                                                       

 

Avdelningar 

Kåren har under detta år haft sex avdelningar: 

Familjescouter Skogsdjuren                                                                     

Spårarscouter Vingsuset                                                        

Upptäckarscouter Vikingarna                                                          

Äventyrarscouter Carolinerna                                                      

Utmanarscouter Gummihandskarna                                                      

Roverscouter  Kalorierna 

 

Verksamhet 

Kåren har under året haft en omfattande verksamhet. Skogsdjuren har hållit sammankomster 

en gång per månad medan Vingsuset, Vikingarna och Carolinerna har haft regelbundna möten 

varje ca en gång i veckan. Gummihandskarna har satsat på att ha möte varannan vecka och 

Kalorierna har haft något möte. Utöver avdelningarnas kvällsmöten så har även flertalet andra 

aktiviteter genomförts/bedrivits. 

 

Kårgemensamma aktiviteter 

• Kårläger på Vindalsö 

• Basar 

• Kårhajk med kårstämma 

• Valborgsmässofirande 

• Birka Ballt 

• St. Georgedagen 

• St. Georgeleken 

 

 



Avdelningsrapporter 

Familjescoutavdelningen – Skogsdjuren 

Skogsdjuren har haft ca 10 scouter mellan 5 och 7 år och ca 10 föräldrar. Vi har ofta delat 

dem i två patruller, Kobran och Ekorren. Vi har varit två ledare och två assistenter. 

Under hösten hade vi 5 ordinarie möten och under våren likaså. Vi har träffats ungefär en 

söndag per månad mellan kl 11-14.  

Vi lagar mat vid varje tillfälle och upplever att detta är väldigt sammansvetsande och roligt 

för både scouter och föräldrar. Oftast har vi en öppen eld och vissa gånger har vi använt 

stormkök. Flera gånger har vi lagat mat och bröd på murikka, 

Vi har hunnit med mycket: Kokat pasta i snö och snölekar när vi haft tur att ha snö. Ett möte 

så hade vi -13 grader och scouterna hade jättekul:) Vi har haft demokratimöte och pratat om 

vad demokrati är och om hur man är en god vän. 

Vår mjukisörn Örjan har varit med och vi har läst boken “Den höjdrädda örnen Örjan” Vi har 

byggt på vår koja i närheten av torpet. Vi hissar flaggan och pratar lite om scouting vid varje 

möte. Vi har hunnit med mycket lek, lite sjukvård, djurspår, naturstäd och mycket eldning. 

Höstterminen deltog vi på höstmarknaden, mycket roligt! 

Båda terminerna har vi haft en övernattning. På hösten en egen och på våren deltog vi i 

kårhajken. 

Terminen avslutades med Slammer på torpet då vi hade möte samtidigt. 

En av våra scouter deltog på sommarlägret Vi har stor glädje av våra två ledarassistenter. De 

är guld värda! Vid en incident där en av våra ledare föll och skadade sig var de först på plats 

och gjorde allt rätt. Man blir varm i hjärtat av att se så fina scouter!!! 

 

 

Spåraravdelningen – Vingsuset 

Spåraravdelning med ca 20 scouter i åldrarna 8-9 år. 4 ledare. 

Vi började hösten med att träffa invånarna från Lysmanien, Dom hade blivit bestulna på sitt 

magiska ljus utav skurken The Bad Guy Of The Darkness. Barnen fick lära sig om sjukvård, 

elda, chiffer, knopar mm för att se om de kunde ta tillbaka det magiska ljuset. På 

övernattningen i december så kämpade barnen väl och ljuset kommer åter till Lysmanien. 

Vi deltog i en kårgemensam pysseldag inför basaren. St Georgsleken genomfördes utan 

topplacering men med gott samarbete. 

I januari började terminen med ett mysmöte med lägerbål. Barnen fick även träna på att 

använda isdubbar samt att rädda Alexander Hellström ur en isvak. Vi fortsatte terminen med 

att jobba med sjukvård, knopar, matlagning och chiffer. 

Vi deltog i Café Valborg, Birkaballt, sålde majblommor och var med i kommunens 

naturstädning. Vi var med på kårhajken och kårstämman. 



Vi avslutade verksamhetsåret med att åka på lägret ”Skattkammarön” 

Jenny Persson 

 

Upptäckaravdelningen – Vikingarna 

Upptäckaravdelning med ca 10 scouter i åldrarna 10-12 år. 4 ledare. 

Vi inledde med ett vikingatema och åkte och tittade på runstenar vid Jakobsbergs 

folkhögskola samt lärde oss om runor. 

Sedan flyttade vi fokus till knivbeviset och yx/såg beviset. Alla barn klarade av att ta det 

märke de skulle. 

Vi deltog i St Georgsleken med gott samarbete. Första hjälpen, eldning, knopar övade vi på 

under terminen. En övernattning i Slammertorp avslutade vårterminen samt att vi var med på 

den kårgemensamma avslutningen. 

Vårterminen inleddes med ett föräldramöte och reflexspår. Vi tog simmärket i Bro simhall. På 

Thinking Day besökte vi scouternas museum som var väldigt uppskattat av både scouter och 

ledare. 

Vi lärde oss att använda stormkök, hade en myshajk i Viksjös stuga vid Sandvik. 

Vi deltog i Birkaballt, sålde majblommor, deltog i kommunens naturstädning. Var med på 

Café Valborg. Hade en toppenmysig paddeldag ut till Ängsjö. 

Var med på kårhajken och kårstämman. 

Vi avslutade verksamhetsåret med att åka med på lägret ”Skattkammarön” 

Jenny Persson 

 

Äventyraravdelningen- Carolinerna 

Carolinerna har haft 22 scouter i åldrarna 12-15år under höstterminen 2018, uppdelat på 4 st 

patruller: Björnen, Räven, Järven och Tornfalk. 

Vi har träffats på torsdagar varje vecka kl 18.15-20.15. 

Under höstterminen har vi haft 2st hajker. 

En paddelhajk i oktober och en mysig stughajk med julpyssel och pepparkaksbak i november 

på Ekerö. 

Vi har eldat, surrat, badat och pysslat. 

En tisdag i september var vi i Gamla stan på Äventyrsmuseet, som scoutkåren Gränslösa satte 

upp under en begränsad tid. Mycket spännande! 

Scouttävlingen St Georgsleken deltog vi i den 7 oktober i samband med våran hajk. Då vi 

tältade i fårhagen i Hummelmora. 



I mitten av september hade vi ett lyckat föräldramöte där föräldrarna fick pröva på scouting 

och blev indelade i patruller. 

Några av våra scouter åkte på Demokratijamboree 9-11 november. 

Under terminen har vi haft 3st patrullmöten hemma hos scouterna, där de jobbat i projekt med 

olika märken utöver fikat!!       

Temat under hösten gick i SPELETS tecken! 

 

Vårterminen startade den 17 januari med "Bäst i test!" Mycket lyckat och roligt! 

De 4 patrullerna blev 3 under terminen pga varierad närvaro. Roligare med många kompisar i 

patrullen... 

Mörkermötet blev lyckat, då scouterna fick en förståelse för hur man syns i mörker, och hur 

man kan använda sig av synen i mörker. Alla som deltog förtjänade intressemärket 

"MÖRKER". 

Vi firade Thinkingday i en tidsmaskin... 

Höll demokratimöte. Lärde oss knopar. 

Vår kår höll i Birka ballt tillsammans med Järfällakårerna och ett gemensamt café. 

Tävlingen hade temat "Högtider" 

Carolinerna deltog även i tunnelbanejakten. 

Den 23 april arrangerade vi St Georgesdagen med högtidlig märkesutdelning och självklart 

fika! 

Ett mycket lyckat och inkomstrikt Valborgsfirande deltog vi i på Slammertorp. 

Carolinerna deltog även i naturstädningen i maj. 

24-26 maj hade vi kårhajk i Slammertorp och avslutade med kårstämma. 

I mitten av juni städade och fixade vi våran stuga fin! 

Pricken över i blev sommarläger på Vindalsö den 20-27/7; då temat var "skattkammarön" 

tillsammans med Bollstanäs (Bollhäll) 

Ett SUPERLÄGER! 

Vid pennan... 

Anneli och Anna 

 

 

 

 



Utmanaravdelningen – Gummihandskarna 

Verksamheten har varit för ungdomar i åldern 17-19 år och Gummihandskarna har haft 7 

scouter med. 

Skola samt andra aktiviteter krockar med scouterna val måste göras, där inte alltid scouterna 

har dragit det längsta strået. 

Av den anledningen har det varit svårt att samla hela avdelningen på möten. 

Gummihandskarna består av ungdomar som känner varandra i scouterna sedan många år och 

"vet var de har varandra". 

Nästan vuxna ungdomar behöver inte ledarledda möten, utan mer coachning, vilket Stefan 

och Berndt har gjort. 

Fokus under året har varit att scouterna skapar sitt eget program och sina egna möten där 

ledarteamet finns till hands vid behov och kan hjälpa till. 

Hösten 2018 började med arbete inför basaren och en del gemensam matlagning. Scoutåret 

fortsatte med flera möten som handlade om scouthistoria, gruppdynamik/kommunikation och 

att hjälpa till med arbeten runt scoutstugan. 

Andra halvan av vårterminen 2019 blev det väldig få möten p.g.a. satsningar i skolan och 

andra aktiviteter. 

/Berndt 

 

Redogörelse för arbetsgrupper 

Inkomstgruppen 

Inkomstgruppen har fortsatt att framför allt planera och genomföra de stora evenemang som 

kåren har.  

Först i tur var den årliga basaren som denna gång hölls i Ulvsättraskolans matsal. Vi hade 

många nöjda besökare och resultatet blev en vinst på ca 27 000 kronor. Antalet sponsorer har 

stadigt ökat och vi har nu en fin grupp av både små och stora företag som generöst skänker till 

vår barn- och ungdomsverksamhet.  

Vi valde i år att inte ha några regelbundna Café Slammertorp då detta innebär för mycket 

arbete för våra scoutledare.  

Under december hade vi vårt andra Café Jultorp som var relativt välbesökt och totalt drog in 

ca 8 000kr i vinst. Dock märkte vi även detta år att det är hård konkurrens om publiken under 

denna period då många liknande arrangemang genomförs. 

Vårt populära valborgscafé tog klivet över till att kalla sig Valborgmässofirande och slog alla 

rekord! Vi har nog aldrig sett så många människor runt Slammertorp som denna fina 

Valborgsmässoafton och totalt drog vi en vinst på drygt 25 000kr.  

 



Susanne Österdahl Brijker samordnare av inkomstgruppen 

 

Fikagruppen 

Fikagruppen har under verksamhetsåret 2018-2019 bakat fika och serverat vid ett antal 

tillfällen.  

Kårterminsstarten 

Scoutbasaren 

Julterminsavslutningen 

Scouttävlingen BirkaBallt 

Valborgsmässofirandet 

 

Fikagruppen behöver utöka antalet aktiva medlemmar och framför få in fler i gruppen som 

kan tänka sig att även hjälpa till vid serveringen.  

 

skrivet av Susanne Österdahl Brijker 

 

Materialförvaltaren 

Med nytt källargolv, nya hyllor, återvinningsrum och ny vedbod, har vi fått möjlighet att ha 

material på mer ändamålsenliga platser. 

Rensning av uttjänt material har gått mycket långsammare än planerat. 

Tre nya Primus tält har anskaffats. Reparation av dragkedjor på äldre primustälts har gjorts. 

I övrigt har materialinförskaffning skjutits på framtiden till vi har en ordentlig överblick på 

våra tillgångar. 

/Berndt 

 

Ekonomi 

Hur ekonomin utvecklas framgår av resultat- och balansräkning. Basaren, Majblommor och 

annan försäljning har precis som föregående år utgjort viktiga och välkomna inkomster till 

ekonomin.   

 

Tack så mycket 



Vi i Kårstyrelsen vill tacka alla medlemmar, ledare och föräldrar för det arbete som har lagts 

ner i kåren under detta verksamhetsår. Tillsammans driver vi en fantastisk verksamhet och 

inget av det hade fungerat utan er hjälp. 

 

Kallhäll, oktober 2019 

 

Viktor Holmvall 

Ungdomsrepresentant 


