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Dalarö Sjöscoutkår startade den 5 juni 1978, som en del av Svenska Scoutförbundet 
(SSF). 
I dag är vi omkring 90 medlemmar och bedriver verksamhet för barn och ungdomar 
från 8 års ålder och uppåt. 
Vi har verksamhet såväl till sjöss, i skogen, på fjället som i stan. 
 
Men redan 1941 fanns en scoutkår på Dalarö, i KFUM:s regi. När den upphörde är 
dock oklart. 
 
I dag består Dalarö Sjöscoutkår av sju avdelningar och en kårstyrelse och är en del av 
Scouterna. 
 
Avdelningarna heter Sjökrypen I, Sjökrypen II, Sjömärkena, Sjöfåglarna, Sea Angels 
samt Baltazar. 
Sjökrypen I är Spårarscouter och går i årskurs 2, även Sjökrypen II är Spårarscouter 
och går i årskurs 3. Här lär de sig scoutings grunder tillsammans med sina ledare och 
kompisar. Mycket lek och skoj. De lär sig sina första knopar, lära känna och vårda 
naturen, hantera tändstickor m.m. Sjökrypen är indelade i patrullerna Musslan, Mysis, 
Manneten, Märlan och Masken. 
 
Sjömärkena är Upptäckarscouter och går i årskurserna 4 o 5. De får lära sig många 
nya saker ² hantera kniv och yxa, surra, hantverk, sjukvård m.m. De får vara med om 
sin första seglingshajk. Övernattning och läger hör också till. 
Sjömärkena består av patrullerna Fyren, Båken och Märket. Partullnamnen Nord, Syd, 
Väst och Ost har också används. 
 
Sjöfåglarna är Äventyrarscouter och går i årskurserna 6, 7 och 8. Nu får de lära sig 
friluftsteknik, navigera, göra mat över öppen eld och möjlighet att åka iväg på 
scoutarrangemang runt om i Sverige och världen. Ibland har de egna möten och 
hajker.  
Sjöfåglarnas patruller heter Måsen, Tärnan, Viggen och Ejdern samt Rådspatrullen 
Havsörnen. 
 
Sea Angels är Utmanarscouter, 15 ² ���nU��1X�MREEDU�GH�WLOOVDPPDQ�L�HWW�µODJµ�RFK�
väljer gemensamt vad de vill göra. Kanske fjällvandra, ö-luffa, utlandsresa. Bara 
fantasin sätter gränser! De träffar ofta andra Utmanarlag på tävlingar, kurser och 
arrangemang. 
 
Baltazar är Roverscouter och är 18 år och äldre 
 

Om Dalarö Sjöscoutkår & lite historia 
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Kårstyrelsen består av ordförand, vice ordförande, kassör, sekreterare och två 
ledamöter. Styrelsen är ansvarig för verksamheten och driver verksamheten framåt. 
Styrelsen välj på Kårstämman som hålls i mars varje år.  
 
I Sverige har scouterna funnits i mer än 100 år. Idag ger Scouterna 63 000 barn och 
unga, från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa 
som individer.   
I Scouterna är alla lika mycket värda. Tillsammans bidrar vi till ett öppet samhälle 
präglat av mångfald och respekt. Scouterna är en religiöst och partipolitiskt obunden 
organisation.   
Scouting finns i hela världen.  Som scout är du en del av en global ungdomsrörelse 
med över 50 miljoner medlemmar.  
 
Scouting är ingen organisation, klubb eller förening. Utan en idérörelse! 
Det innebär att den är dynamisk och bygger på en idé. 
Idén väcktes i början av 1900-talet av en man vid namn Robert Baden- 
Powell. Mer om scoutings historia finns på kårens hemsida. 
 
 
 
 
 
 
Dalarö Sjöscoutkår har under året några olika typer av aktiviteter tillsammans. 

¾ Gemensamma avdelningsarrangemang 

o Fredsdagen, 21 september. Är en av FN:s internationella dagar, då 
samlas kåren för ett gemensamt möte med tema fred, icke våld och 
rättvisa. På mötet delas också terminsmärken ut till Spårar- och 
Upptäckarscouter samt utnämning av nya ledare. 

o Kårfejden. Är en lokal tävling som vanligtvis genomförs som 
terminsavslutning på höstterminen. 

o Sankt Georg, 23 april. Sankt Georg är scouternas skyddshelgon och det 
uppmärksammars med ett gemensamt möte, vanligtvis i Dalarö kyrka, 
med fanvakt, skådespel, sång och utdelning av termins och årsmärken 
till scouterna samt scoutupptagning och ledarutnämning. 

o Kårövernattning. En gemensam helgövernattning oftast med något 
tema. Någon gång under året då det passar. 

¾ Ledarsamlingar 

o Rögrunds-helg, någon gång i eller runt oktober. En helg då vi pratar 
och diskuterar kårens verksamhet, mål och visioner, på lite längre sikt. 
µ$OOD�VNDOO�In�P|MOLJKHW�DWW�SUDWD�WLOO�SXQNWµ. Deltagare är ledare och 
funktionärer med respektive och familj samt Äventyrarscouter och 
uppåt. Medan ledare och funktionärer diskuterar, umgås övriga i 
familjerna och hjälps åt med matlagning, bak och bad!  

Gemensamma aktiviteter & marknader 
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o Grill-NYlOO��E|UMDQ�DY�MXQL��(Q�GDJ�Gn�YL�SUDWDU�RFK�GLVNXWHUDU�KXU�µOlVnUHWµ�
YDULW�RFK�WLWWDU�Sn�NRPPDQGH�µOlVnUµ�YDG�GHW�JlOOHU�OHGDUVLWXDWLRQ��

lokalfördelning, terminsstart m.m. Till kvällen är respektive familjer 
välkomna och det bjuds på grillat. 

o Ibland kan det vara andra tillfällen då ledarna träffas för att genomföra 
en utbildning eller diskutera något speciellt. 
 

¾ Styrelsemöten. Kårens styrelsemöten är öppna och alla ledare och 
funktionärer är välkomna. På styrelsemötena sprids mycket information. 
Kallelse skickas ut minst en vecka innan.  

¾ Marknader. Dessa är en stor inkomstkälla till vår verksamhet och ett sätt att 
nå ut till allmänheten. Till dessa tillfällen går det åt en hel del ledare och 
föräldrar, innan, under och efter. 

o Valborg, 30 april. Dalarö Sjöscoutkår är sedan omkring 1998 arrangör av 
Valborgsmäss-firandet på Amerikaberget. Förutom att ordna med elden 
och fackeltåg har vi också försäljning av lotter, korv, fika samt 
sockervadd och popcorn.  

o Höstmarknad. I september/oktober. Arrangör Dalarö Turistbyrå, på 
Torget. Kåren säljer hamburgare och strömmingsburgare samt kaffe och 
saft. 

o Julmarknad, oftast andra advent. Arrangör Dalarö Turistbyrå på Torget. 
Kåren säljer våfflor, varmkorv, glögg, kaffe och ibland 
strömmingsburgare. 

¾ Terminsplanering. I början av terminerna genomförs planeringsmöten då de 
gemensamma aktiviteterna diskuteras och bestäms samt även respektive 
avdelningsprogram jobbas fram. Ibland har respektive avdelningar egna 
planeringsmöten. 
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Det unika med scouting är scoutmetoden. Det är en metod för personlig och social 

utveckling genom att vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. 

 

Program & märken 
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Scouternas program bygger på de 14 målspåren som finns i de fem utvecklings-
områdena. Mer om detta finns att läsa i Ledarhandboken. 
 
Programmet skall vara stegrande mellan avdelningarna. Tätt knutet till programmet 
har kåren en märkespolicy. 
Märkespolicyn pressenterar bl.a. vilka märken kåren har valt att jobba med på 
respektive avdelning och där till kopplade kunskapskrav. Genom märkespolicyn kan 
man utläsa vad scouten skall kunna när de byter avdelning och där med också ha 
kvar att lära sig (=stegring i programmet). 
Märkespolicyn finns på kårens hemsida under menyn För ledare. 
 
En annan del som är speciellt och mycket viktigt för scouterna är vår Scoutlag och 
Löftet. 
Den består i Sverige av sju stycken punkter, som talar om hur vi skall vara. 
Följ den och var redo! 
 

 
 

 
 
 
 
 
Dalarö Sjöscoutkår har lokaler i g:a kommunalhuset, Linnévägen 10, på Dalarö. 
Från och med hösten 2016 har vi bara tillgång till källarutrymmena, då övriga huset är 
utdömt av kommunen pga rasrisk. När vi åter får tillgång till lokalen är oklart.  

Lokaler, båtar & materiel 
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3n�|YHUYnQLQJHQ�KDU�YL�HQ�µ��UXP�RFK�N|Nµ��Rummen benämns Scoutrummet, 
Båtrummet och Skogsrummet samt Utmanarnas rum. 
I Scoutrummet finns Programskåpet, Ceremoniskåpet samt Kattvinden. 
I Skogsrummet finns Lekförrådet samt Tröjskåpen. 
I köket finns också kontoret! 
 
I källaren till g:a kommunalhuset har vi förråd. Innanför den vänstra dörren har vi 
Program- resp. Lägerförråd i de gamla cellerna och längre in ett Marknadsförråd. 
Innanför mellandörren finns bl.a. ved. 
Innanför dörren under trappen disponerar vi en liten del, där vi har grillar och 
lägerkök mm. 
Bakom g:a kommunalhuset finns ett fristående förråd, där förvarar vi gasol. 
Dalarö Sjöscoutkår hyr lokalen av Tornberget, Haninge kommun. 
Husansvarig för Dalarö Sjöscoutkår är Inga Gustafsson. 
 
Nere vid Vadviken har Dalarö Sjöscoutkår en bod, Bunken, där har vi all sjö- och 
båtmateriel samt lite allmänt programmateriel. 
 
Dalarö Sjöscoutkår har tre Avanti, fyra optimister och åtta kanadensare samt två 
gummijollar och en roddbåt. 
 
Avanti är en segelbåt, 6 x 2 meter och går 1 meter djupt och väger ca. 1000 kg. 
Varje båt har en färg och benämns med färg eller segelnummer. 99.an är grön, 143:an 
är blå och 161 är röd. 
 
Optimisterna är också uppmärkt (S, C, O, U) liksom riggar, roder och centerbord. 
 
Kåren har en hel del materiel för olika ändamål. Då vi är många som använder 
materielen är det till stor hjälp, att man lägger tillbaka det man har använt på där för 
avsedd plats, så att nästa person lätt hittar det. Materielen skall vara hela, rena och 
torra när de läggs in igen. Materielen finns på lite olika platser. Här är några exempel: 
 

Programförrådet Lägerförrådet Mellandörren Under trappen 

Fotogenlyktor Gilwell-tält 5 st Ved Lägerkök 

Stormkök  Primus-tält 3 st Huggkubbe Eldtunna 

Hajkkastruller Tippi-tält Mjölkbackar Grill 

Sågar Tältspik Tamp Eldfat 

Yxor Kökstält Pulkor Cykel 

Sisal Lägerlådor   

Livlinor Kökslådan   

Vindskydd Presenningar   

Sittunderlägg Vattendunkar   

 Kyllådor   

 
 



 

8 
 

 
 
 
I vår YHUNVDPKHW�lU�GHW�HQ�KHO�GHO�VRP�NDQ�YDUD�µK|JW�RFK�IDUOLJWµ��YL�HOGDU��KXJJHU�
med yxor och är iväg på övernattningar/hajker och läger. 
För att göra verksamheten så säker som det bara går gäller det att vara förtänksam 
och göra en riskinventering innan olika aktiviteter. 
7LOO�YnU�KMlOS�KDU�YL�µ6FRXWVlNHUKHWµ��HQ�IROGHU�XWJLYHQ�DY�6YHQVND�6FRXWI|UEXQGHW��GHQ�

har några år på nacken men är användbar och gäller fortfarande. Den finns på 
hemsidan under För ledare. 
 
Som sjöscoutkår har vi egna sjösäkerhetsregler. Där i framgår det bl.a. vad som krävs 
för de olika skepparcertifikaten som i sin tur hör ihop med kårens märkespolicy. 
Sjösäkerhetsreglerna finns på hemsidan under För ledare. 
En säkerhetsregel som vi inte rår över är kravet på att kunna simma 200 meter för att 
få var delaktig i sjöverksamhet på sjön.  
 
 
 
 
 
 
Alla medlemmar i kåren är registrerade i Scouterna. Scoutnet är Scouternas 
medlemsregister och sköts lokalt av en medlemsregistrerare. 
Inte förens hen är registrerad i Scoutnet är hen försäkrad, får medlemstidning och 
medlemsavgiften kan faktureras samt kåren får statligt bidrag.  
 
För att Scoutnet skall hållas aktuellt behöver medlemsregistreraren ha uppgifter om 
när någon börjar respektive slutar i kåren. 
 
När någon börjar i kåren skall hen fylla i och lämna in en Kontaktlapp till 
avdelningsledaren. 
Kontaktlappar finns utskrivna i lokalen samt på kårens hemsida under För ledare samt 
även under För scouter. Kontaktlappen måste vara komplett ifylld med 
personuppgifter och adress osv. När avdelningsledaren får tillbaka Kontaktlappen 
skall uppgifterna skickas till medlemsregistreraren och lappen sättas in i mappen för 
respektive avdelning. 
Förutom att vara ett underlag för medlemsregistering är den också till för att få 
information om allergier, sjukdomar och annat som vi behöver veta. 
 
När någon scout inte varit närvarande på ett par gånger, utan anledning, skall 
avdelningsledaren kontakta hens föräldrar och höra sig för varför hen inte kommer. 
Är något fel, som vi kan ändra på? Har hen slutat skall medlemsregisteraren bli 
underrättad. 
 

Ekonomi & medlemsregistrering 

Säkerhet 



 

9 
 

Närvaron på respektive avdelningsmöte skall rapporteras till kommunen. För detta får 
vi ett ekonomiskt bidrag, per barn och tillfälle. 
Rapporteringen skall ske i ApN (aktivitetskort på nätet). ApN:en finns på adressen 
https://aktivitetskort.se 
För att komma åt ApN behöver man vara upplagd som användare, detta 
administreras av kassören.  
För att lägga in deltagare i ApN behöver man ha personnummer på personerna. 
 
,�EXGJHWHQ�DYVlWWV�HQ�µDYGHOQLQJVNDVVDµ��GHW�lU�����- per scout, som är tänkt att 
användas till inköp av programmaterial för avdelningsmötena. 
 
Har man utlägg för scoutkårens räkning fyller man i mDOOHQ�µ5HGRYLVQLQJ�DY�XWOlJJµ�
som finns på kårens hemsida under För ledare. Redovisningen tillsammans med 
kvitton skickas till kassören. Kvittona räcker att de är scannade eller fotograferade, 
dock skall då originalet sparas av er. 
 
Inför övernattningar och hajker skall en budget göras. En sådan aktivitet skall gå med 
ett litet överskott för att täcka kostnader för nyanskaffning och reservdelar efter 
slitage. Mall för detta och som underlag för fakturering av deltagaravgift finns på 
kårens hemsida under För ledare. 
 
Dalarö Sjöscoutkår fonderar en del pengar till en Upplevelsefond. De fonderade 
medlen kommer från de överskott som våra marknader ger gentemot vad som är 
budgeterat. 
Alla medlemar som är aktiva och varit med i Dalarö Sjöscoutkår i minst tre år får söka 
bidrag ur Upplevelsefonden för att täcka del av kostnaden för läger och 
scoutarrangemang. 
Söka bidrag ur fonden gör man genom att fylla i en ansökningsblanke t och skicka 
den till kårstyrelsen. Blanketten finns på hemsidan under För Scouter. 
 
 
 
 
 
 
Utbildning är viktigt och finns som renodlade ledarutbildningar till kurser i t.ex. lek 
och sång. 
Utbildningarna görs genom Scouternas folkhögskola, 
www.scouternasfolkhogskola.se.  
En del kurser kan genomföras på kåren med egna resurser, så som GPK (Grund Kurs 
på Kårplan) eller externa föreläsare eller scoutkonsulter. 
Ledarutbildningar bekostas av kåren. 
Kåren har en KUL (Kår Utbildnings Ledare) som hjälper till med att presentera vad det 
finns för kurser och hjälper till med anmälningar osv  
 

Utbildning & information 
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Trygga Möten är en utbildning som alla ledare i kåren skall ha genomfört. Den finns 
som webbutbildning (kårens hemsida under För ledare) men kåren försöker att göra 
den gemensamt med stöd av en scoutkonsulent. 
 
Kåren har en hemsida som är en stor informationsbärare, så väl för ledare och 
ungdomar. Hemsidan är relativt statisk. Adressen är www.dalarosjo.scout.se 
Redaktör för hemsidan är ordförande. 
Kåren har också en facebook-sida där det läggs ut bilder, text och information som är 
aktuell. 
På facebook har kåren också en sluten grupp för ledare. Den används för att 
kommunicera, informera och ställa frågor ledarna imellan. 
 
Med ojämna mellanrum ger kåren ut ett informationsblad, Flaskposten. 
 
Mycket information skickas via mail. Idén att nå alla är att den som vill ha ut 
information mailar till respektive ansvarig avdelningsledare som i sin tur mailar ut till 
µVLQDµ�VFRXWHU� 
 
Ett annat tillfälle då information sprids är på kårstyrelsemötena, KS. 
 
 
 
 
 
Nedan följer några punkter som fördelar ansvar och uppgifter inom Dalarö 
Sjöscoutkår. 
 
Kårordförande (KO)  
Väljs av Kårstämma för en mandatperiod av 1 år.  
  

o Övergripande ansvara för kårens verksamhet  
o Leda och fördela de arbetsuppgifter som kårstyrelsen beslutar om, tillsammans 

med ledare och funktionärer 
o Vara till stöd för de olika funktionerna och avdelningarna 
o Leda kårstyrelsemötena och andra kårträffar, så som ledarsamlingar och 

terminsplaneringar 
o Representera kåren och vara kontaktperson gentemot kommun och andra 

myndigheter samt distrikt och Scouterna 
o Kårens postmottagare 
o En av kårens två firmatecknare 
o Kårens pressansvariga    
o Hålla i ceremonier för utdelning av terminsmärken, förtjänstmärken samt 

ledarutnämningar 
o Sammanställa verksamhetsberättelsen och skriva sammanställningen 

 

Ansvar & uppgifter 
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Vice Ordförande (vKO) 
Väljs av Kårstämma för en mandatperiod av 2 år. 
 

o Vara behjälplig och stötta kårordföranden i dennes arbetsuppgifter 
o Gå på möten som inte KO hinner med 
o Deltaga i styrelsearbetet 

 
Sekreterare 
Väljs av Kårstämma för en mandatperiod av 2 år. 
 

o Skriva protokoll efter kårstyrelsemöten 
o Föreslå tider för Kårstyrelsemöten (KS) och Kårstämma (KST) 
o Skicka ut kallelse till KS och KST 
o Skicka ut kårstyrelseprotokollen, senast tre dagar efter genomfört möte, till 

ledare och funktionärer samt revisorer 
o Skicka in verksamhetsberättelse, kårstämmoprotokoll, ekonomisk redovisning 

efter kårstämma 
o Hantera dokumentation och arkivering 
o Uppdatera Kårhandboken   

  
Kassör 
Väljs av Kårstämma för en mandatperiod av 2 år. 
 

o Ansvarig för att kårens ekonomi sköts på ett bra och riktigt sätt 
o Göra förslag på budget samt långsiktig ekonomisk planering med 

utgångspunkt från 
verksamhetsplanen 

o Hantera räkningar och fakturor 
o Sköta bokföringen upprätta bokslut 
o Se till att relevant verifikat finns för varje transaktion 
o Lämna ekonomisk rapport till varje kårstyrelsemöte eller på begäran 
o Förse revisor(er) med erforderligt materiel inför årsrevision eller då det  

efterfrågas 
o Vara uppmärksam på kostnader och föreslå förändringar som kan ge besparin

gar 
o En av kårens två firmatecknare 
o Följa upp att sammanställning av närvarorapporteringen 
o Söka bidrag och stipendier  
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Ledamöter 
Väljs av Kårstämma för en mandatperiod av 2 år. 
 
Husansvarig 
Utses av Kårstyrelsen 
 

o Vara kontaktperson gentemot kommunen, Tornberget och fritidsgården 
o Ta emot felanmälningar rörande scoutlokalen och vidarebefordra dem 
o Ha koll på vilka som har nycklar och larmkoder till scoutlokalen 

 
Materialansvarig 
Utses av Kårstyrelsen 
 

o Gör större kårgemensamma inköp av materiel och material 
o Lagar och reparera materiel som har gott sönder eller är slitet 

 
Båtansvarig 
Utses av Kårstyrelsen 
 

o $WW�EnWDU�RFK�NDQRWHU�lU�VM|YlUGLJD�LQI|U�RFK�XQGHU�µEnWVlVRQJHQµ� 
o Planera båtunderhållet 

 
KUL (Kår Utbildnings Ledare) 
Utses av Kårstyrelsen 
 

o Hjälper till med att presentera vad det finns för kurser  
o Stödjer med anmälningar osv  

 
Ansvarig Avdelningsledare 
Utses av Kårstyrelsen 
 

o Planera avdelningens terminsprogram 
o Hålla mappen med kontaktlapparna aktuell 
o Rapportera närvaron i ApN 
o Meddela medlemsregistereraren når någon börjar i Dalarö Sjöscoutkår, får 

ändrade kontaktuppgifter eller slutar 
o Sprida information till scouterna på avdelningen som kommer från t.ex. 

styrelsen 
o Hålla styrelsen informerad om avdelningens verksamhet, genom att vara 

representerad på styrelsemötena 
o Hjälpa till på kårens marknader 
o Deltaga på kårens ledarsamlingar och terminsplaneringar 
o Stötta och vägleda eventuella assistenter 
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Avdelningsledare 
Utses av Kårstyrelsen 
 

o Planera avdelningens terminsprogram 
o Stötta och hjälpa ansvarig avdelningsledare med hens uppgifter 
o Hjälpa till på kårens marknader 
o Deltaga på kårens ledarsamlingar och terminsplaneringar 

 
Assistent 
 

o Vara delaktig i planeringen av avdelningens terminsprogram 
o Hjälpa till på kårens marknader 
o Deltaga på kårens ledarsamlingar och terminsplaneringar 

 
Medlemsregisterare 
 

o Ser till att kåren och dess medlemar har rätt uppgifter i scoutnet 
 
 
 
 
 
 
Dalarö Sjöscoutkår har en krisplan, som är ett stöd för alla tänkbara scenarier där en 
eller flera av scoutkårens medlemmar, funktionärer eller hela kåren hamnar i kris eller 
riskerar att skadas på något sätt. 
 
En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra medlemmar, vår 
verksamhet eller vårt varumärke. 
 
Krisorganisationen består av kårordförande, vice kårordförande, kassör. Ytterligare 
resurspersoner kan tas till hjälp om krisorganisationen beslutar så.  
Krisorganisationen kallas samman när en händelse bedöms vara för stor att hanteras 
av de inblandade själva, om extra stöd behövs eller om situationen kan få betydande 
ekonomiska konsekvenser. 
.ULVSODQHQ�ILQQV�Sn�NnUHQV�KHPVLGDQ�XQGHU�µ)|U�OHGDUHµ� 

Krishantering 


