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Verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen för Bergshamra scoutkår av Scouternas Riksorganisation

(”Scouterna”, org nr 802006-2942), avger på följande sidor kårens

verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2021.

Kåren bildades 1960 i Bergshamra.

Allmänt om verksamheten
Scouterna är en ideell förening som organiserar scoutrörelsen i Sverige i enlighet med sina 

stadgar och på uppdrag av World Association of Girl Guides och Girl Scouts (WAGGGS) och 

World Organization of the Scout Movement (WOSM). Organisationen är partipolitiskt och 

religiöst obunden. Scouterna har funnits i Sverige sedan 1910.

Organisationens syfte och mål
Scouterna syfte är att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla medborgare, såväl i 

det lokala som globala samhället. Detta sker med scoutmetoden som pedagogisk grund och 

utifrån de värderingar som uttrycks i scoutlag och scoutlöfte.

Kårstämma
Ordinarie kårstämma med Bergshamra scoutkår genomfördes lördagen den 12 september 

2020 klockan 13:00 vid scoutstugan Påta utanför Åkersberga. Kårstyrelsens ledamöter 

beviljades ansvarsfrihet för 2020. Kårstyrelse, valberedning och revisorer valdes för tiden 

intill nästa ordinarie kårstämma.

Styrelse och revisor
Styrelsen har genomfört fem styrelsemöten under året och har bestått av följande personer:

● Ordförande:  Mats Leval

● Vice ordförande: Andreas Wieser

● Kassör: Lars-Åke Hansson

● Ledamot: Bengt Boström 

● Ledamot: Lena Säll

● Ledamot: Linus Larsson

Revisor under året har varit Cecilia Bergliden med Bengt Lindell som suppleant.
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Valberedning har bestått av David Risberg, Carl Wrangel och Christine Edgren.

Medlemmar
Vid verksamhetsårets utgång bestod kåren av 113 medlemmar. Kåren består av följande 

avdelningar:

● Spårarscouter åk 2 och 3

● Upptäckarscouter åk 4 och 5

● Äventyrarscouter åk 6, 7 och 8

● Utmanarscouter åk 8, 9 och äldre

● Ledare och föräldrar

Kårverksamhet
En redogörelse för scoutkårens gemensamma verksamhet under året. Kåren bedriver sin 

ordinarie mötesverksamhet i Solna stad där kåren också har sina lokaler.

Alla kårens avdelningar startade sin verksamhet under samma vecka på såväl vår- som 

höstterminen. Kåren avslutade också varje termin vid ungefär samma vecka. Avslutningen i 

maj skedde avdelningsvis. Scouterna fick välförtjänta märken vid terminsavsluten.

Ledarsamlingar 

Under året har alla ledare kontinuerligt träffats på ledarsamlingar. Ett av många ämnen var 

diskussion kring Scouternas program där huvuddragen i scoutmetoden är:

● Scoutlag och scoutlöfte

● Patrullen, den lilla gruppen

● Lära genom att göra

● Symboler och ceremonier

● Friluftsliv

● Samhällsengagemang

● Stödjande och lyssnande ledarskap.

Självklart är det viktigt varför (mål) vi gör något och vad (aktiviteterna) vi gör, men bilden blir

knappast komplett utan ett hur. Scoutmetoden är en av de saker som gör scouting till 

scouting i hela världen. Vad man gör i Scouterna i olika länder kan skilja sig väldigt mycket åt.

Men så länge det görs enligt scoutmetoden och har som mål att hjälpa barn och unga att 

utvecklas så är det scouting.

Likabehandlingsplan

Kårens har en likabehandlingsplan som i korta drag bygger på Scouternas värdegrund. 

Scouternas verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar och utgår från 
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scoutlagen. I grund och botten handlar det om att vara en schysst kompis och medmänniska,

det är något som alla scouter försöker leva upp till.

Scouterna är öppna för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn och respekt. Kåren 

skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi värnar om naturen och

en hållbar utveckling i våra terminsprogram och på läger. Scouterna engagerar sig för 

rättvisa, miljö och medmänsklighet. Vi leder som vi lär och våra avdelningsledare 

uppmuntrar våra unga scouter att leda, exempelvis som patrulledare.

Försäljning

Förr har alltid kåren samlats vid tre försäljningsaktiviteter: Valborg i Ulriksdal, Nationaldagen 

på slottet i Stockholm, Höstmarknaden i Ulriksdal. Under 2021 var detta inte möjligt.

Kontakt och information

Kårens hemsida finns på www.bergshamra.scouter.se. Kåren använder även Facebook för att

informera scouter, ledare och föräldrar. 

Kåren har även en officiell e-postadress: bergshamrascouter@gmail.com.

Avdelningsverksamhet 
Det är på avdelningarna som kårens kärnverksamhet äger rum. Kåren består av fyra 

scoutavdelningar. I tabellerna visas vilken veckodag de olika avdelningarna har möte.

VÅRTERMINEN

Hararna Spårarscouter Måndagar

Kryddchipsen Upptäckarscouter Tisdagar

Disneyprinsessorna Äventyrsscouter Onsdag

Mountainhammers Utmanare Onsdagar

HÖSTTERMINEN

Hararna Spårarscouter Måndagar

Kryddchipsen Upptäckarscouter Tisdagar

Disneyprinsessorna Äventyrarscouter Onsdagar

Mountainhammers Utmanare Onsdagar
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Hararna

Våren

Vårterminen – liksom sedermera höstterminen – kom att präglas av Covid-19 pandemin. Vi

anpassade verksamheten och ställde om istället för att ställa in, men inte utan att det ofta

föregicks av diskussioner om hur vi lämpligast minimerade smittspridningen och hur vi bäst

bidrog till samhället i den uppkomna situationen. Vi upprätthöll kontinuitet genom att

fortsätta med mötena vid scoutlokalen på måndagar kl 18:30-19:45, men all verksamhet

förlades utomhus. I början av terminen, innan pandemin hade briserat, var det ca 35 barn på

våra möten, men deltagarantalet sjönk till ca 20 under terminens senare del. 40 barn deltog i

någon del av vårterminens program. Vi fortsatte att bedriva huvuddelen av verksamheten i

patruller som var i nya konstellationer för terminen. Nya patrulledare utsågs av ledarna vid

varje träff. Vi övade isvett som vi tillämpade vid en skridskoträff på Idrottsplatsen (i brist på

naturis). Vi blev vänner med mörkret på en vandring till grillplatsen på Tivoliudden vid

Brunnsviken. Vi övade samarbete i en organisationstävling och lärde oss om demokrati på

det obligatoriska demokratimötet. Vid ett möte tittade vi på fåglar vid scoutstugan. En

Bofink blev provocerad av lätet från en mobilapp och gjorde inflygningar på låg höjd! I

mitten på mars gjorde vi en vintervandring till Stora Skuggan och i maj gjorde vi en

fågelskådarutflykt med expertstöd (Jesper Sollerman) till Angarn och en vandring på

Bogesundslandet. Ledare under terminen var Clara Boström, Andreas Kjällman, Susanne

Lagerström, Linus Larsson (ansvarig), David Risberg och Agnes Sollerman.
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Hösten

Terminen startades med påfyllnad av nya förstaårs spårare. Fokus har varit att introducera 
scouting och att lära känna varandra i gruppen och patrullerna. Under terminen eldade vi 
med grillning av marshmallows och lägerbålssånger, lagade krabbelurer på stormkök, 
tillverkade söljor i läder, hade schifferskattjakt och lärde oss lite sjukvård. Vi var även iväg på 
en dagsvandring där det spelades naturbingo, pratades om skogen, eldades och en favorit i 
repris med krabbelurer på stormkök.

Vi fick även uppleva ett scoutäventyr med spöktema i oktober, ett internationellt möte med 
representanter från tre olika länder och så har vi haft organisationstävling. Inför julen 
pysslades det innan terminen var slut med en kårgemensam julavslutning. 

Ledarna för Hararna: Agnes, Maja, Ellen, Alexander, Camilla och Monica

Upptäckarna 

Våren- Kryddchipsen 

Under våren gjorde vi söljor och personliga bestick. Vi hade också olika samarbetsövningar 

och tränade knivbevis. Vi testade att laga muffins på stormkök, de blev inte så goda… Vi 

lagade också kryddchips såklart. de smakade bättre! Vi har pratat om könsroller och haft 

demokratimöte.

En söndag besökte vi Arktisutställnigen på Nordiska museet och lärde oss om bl a 

klimatförändringar. Vi testade göra upp eld och att elda högt för att se hur snabbt ett snöre 

kunde brännas av. Vi hade ett möte där vi surrade trefot - alltid bra att kunna så man kan 

hänga grytan över elden. Vi har haft organisationstävlingar där man i patrullen får lösa 

kluriga och annorlunda uppgifter.

En lördag besökte vi Kuba (Översjön), då eldade vi och lärde oss mer om landet och smakade

kakor från Kuba. Under hela terminen har vi lekt och gjort olika samarbetsövningar. 

Ledare för Kryddchipsen: Sofie, Gunilla och alla föräldrar som hjälper till på våra möten!

Hösten- Kryddchipsen 
Terminen startade med att det kom ett gäng nya scouter till vår avdelning som vi 

välkomnade med lekar och samarbetsövningar. Sedan fick scouterna planera och önska 
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aktiviteter för terminens gång. Tillsammans satte vi ihop spelregler som vi bestämde skulle 

gälla inom vår avdelning kommande år. Avdelningen åkte även med till kårens hajk i 

Norrtälje. 

Ett stort fokus i verksamheten har varit knivbeviset där scouterna jobbat både med teori och 

täljning. Scouterna har framförallt fått göra “fnas” men även grillpinnar. Målet har varit att 

under terminen jobba för knivbevis. Vid halloween skapades pumpor som både designades 

och skars ut. Vi byggde vindskydd och gjorde varm saft på stormkök. 

En söndag tog avdelningen tunnelbanan till Bromma och vandrade kring sjön Judarn. På 

utflykten spelade vi scoutbrännboll, eldade och grillade korv. 

Ledare för Kryddchipsen: Sofie, Linus, Andreas och alla föräldrar som hjälper till på våra 

möten!

Äventyrarna

Våren - Disneyprincessorna
Vårterminen inledes med att planera vårens aktiviteter och det var en vanlig ordning av elda,
stormkök och fixande av mat. Fokus de första passen var tillaga olika typer av måltider på 
stormkök eller öppen eld. 
 
Under april skulle Birkaballt samt Tunnelbanejakten genomföras men det ställdes in pga 
Covid 19 även i år och i och med detta flyttades fram till hösten och då kunde vi inte deltaga. 
Så terminen blev mycket matlagning och surrande.

Hösten – Röda dödskallarna
Även hösten inledes traditionsenligt med höstens planering. Fokus för hösten blev som 
vanligt elda, yxa och såg samt stormkök. Målet var att alla Rovdjuren skulle ha yx- och 
sågbevis till avslutningen. Målet med att elda var att enskilt kunna tända en eld med enbart 
en kniv, vedträd och tändstickor. 
 
Avdelningen var även med på kårhajken i Norrtälje. Hösten fortsatte sen med matlagning 
och då blev det stormköks klassikern, äppelpaj på stormkök. Scouterna testade även att fiska
med blandat resultat. Sen fortsatte vi med att surra stege och utbildning i sjukvård. Det 
genomfördes även en tårtbakartävling samt kommunikationsövning.
Ledarna för Äventyrarna:

Andreas & Patrik 

Mountain hammers
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Våren

Terminen startade med planering, där önskemål om hajk, matlagning, övernattning, 
filmkväll mm kom upp. Vi testade att göra kladdkaka på stormkök med olika 
tillagningssätt. Vi kom fram till att i vattenbad var bättre än direkt över brännaren. Vi 
eldade, lagade 3-rättersmeny på stormkök, terminen avslutades med vandring runt 
Brunnsviken 

Under april skulle Birkaballt samt Tunnelbanejakten genomföras men det ställdes in 
pga Covid 19 även i år och i och med detta flyttades fram till hösten och då kunde vi 
inte deltaga. 

Ledarna för Mountain hammers:

Bengt och Gunilla

Hösten
Även hösten inledes traditionsenligt med höstens planering.
Avdelningen har fått i uppdrag att tillverka en skylt till vår scoutstuga. Planering kring 
hur den ska se ut och hur den ska tillverkas. Den är nu nästan färdig. Då det varit en 
hel del begränsningar i våra möjligheter att vara inne (Covid-19) har det dragit ut på 
tiden. Vi testade att tillaga ägg inuti en potatis i öppen eld samt även att ”grilla” ägg på
pinne, en rejäl utmaning. Vi hade en övernattning och filmkväll i scoutstugan. 
Draktämjaren blev kvällens film. Vi packade fiskdammspåsar till höstmarknaden

Kårhajk i Norrtäljetrakten genomfördes också under hösten samt en mycket lyckad 
höstmarknad med försäljning i Ulriksdals slottspark.

Ledarna för Mountain hammers:

Bengt och Gunilla

Roverscouter

Våren - Skogsmullarna 

Under våren hade inte avdelningen någon verksamhet 
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Hösten 
Under hösten hade inte avdelningen någon verksamhet. 

Lokaler

Kåren bedriver gärna sin scoutverksamhet utomhus men har under året haft tillgång till en 

utmärkt scoutlokal som kallas Scouterna Hus i Bergshamra. Vi delar lokalen med Solna 

sjöscoutkår.

Materiel

Kåren har under året underhållit kårens utrustning. Inga större inköp har gjorts.

Ekonomi

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften till kåren har varit 300 kr per termin. Till detta kommer även en avgift till 

förbund och distrikt på 105 kr per termin.

Kårens resultat

Under året har kåren haft intäkter på 167 521 kr (2020: 89 586 kr), främst från 

medlemsavgifter och försäljning. Kommunala och statliga bidrag uppgår till 18% av 

intäkterna. 

Kostnaderna har under samma tid varit 100 418 kr (2020: 86 646). Den största kostnaden var

hyran av vår scoutlokal från Solna stad och uppgick till ca 75% av total nettokostnad. I 

mindre utsträckning i år har kåren haft kostnader för läger, hajker och materiel till dessa. 

Ytterligare en kostnad är den verksamhet som avdelningarna bedriver under terminerna i 

form av möten, besök och hantverk.

Årets resultat visade kåren alltså ett överskott på 67 103 kr (2020 var överskottet på 2 940 

kr). Vi kan glädjande notera ett överskott vilket ger fortsatta goda förutsättningar att kåren 

subventionerar sommarläger och hajker, bra scoutverksamhet på avdelningarna samt att vi 

kan förnya en del tält kommande år. 
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Kåren hade tillgångar den 31 december 2021 på sammanlagt 302 752 kr (2019: 235 649 kr). 

Kåren har inga skulder.

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Tvist med Solna stad efter hyreshöjning

Gemensamt med Solna sjöscoutkår har vi 2020 deponerat hyresbelopp på sammanlagt 

17 750 kr hos Länsstyrelsen i Stockholm efter en tvist med Solna stad då de ensidigt höjde 

hyran för Scouternas hus med 5%. Denna hyreshöjning stred mot hyreskontraktet och 

staden tog tillbaka höjningen. Kårerna kommer därför att ansöka om att återfå depositionen 

från Länsstyrelsen.

Tack

Kårstyrelsen vill framföra ett varmt tack till samtliga scouter, ledare, föräldrar och 

funktionärer som var och en i sin gärning helhjärtat bidragit till ett fint och innehållsrikt 

scoutår.

Bergshamra 2022-01-31

Mats Leval Andreas Wieser Lars-Åke Hansson

Lena Säll Hannah Wangel Lins Larsson Bengt Boström
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Balansräkning
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Resultaträkning (netto)

En fullständig bokföring med balansräkning, resultaträkning (brutto), huvudbok och 

verifikationslista finns på kårens digitala area samt hos kassören och revisorn.
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Revisionsberättelse
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