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Kårstyrelsen för Dalarö Sjöscoutkår får härmed avge verksamhetsberättelse för 

kårens 40:e verksamhetsår, 2018 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda styrelsemöten. Kårens ledare och 

funktionärer har dessutom varit samlade för gemensam planering av verksamheten och 
kårens framtida arbete och utveckling vid ett par tillfällen. 

 

Kårstämma hölls den 2 april 2019, i Tre Berg. 

 

Kårstyrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter 

 

Jonas Brosjö  Ordförande 

Anders Wallgren Vice ordförande 

Thomas Karlström Sekreterare 

Erik Bertilson Kassör 
Maria Skoglund Ledamot 

Lotten Hjelm  Ledamot 

 

Medlemmar 

 

Antal registrerademedlemmar per december 2018 var 82 st, var av 72 % var under 26 år. 

Statistiken är inte helt rättvisande då registreringen av nya medlemmar under hösttreminen 

haltade något. 

 

Vi har också omkring 10 stödmedlemmar som inte ingår i ovanstående statistik.  
För 100 kronor per år kan du som vuxen eller förälder stödja vår verksamhet. 

 

Kårens verksamhet har mestadels bedrivs utanför det gamla Kommunalhuset, där vi också 

har våra förråd med programmateriel samt lägerutrustning och på torget samt nere vid 

Vadviken. 

I Vadviken har vi våra båtar, 3 st. Avanti, 3 st. Optimistjollar och 7 st. kanadensare samt två 

gummijollar var av en med motor. 

Under senare delen av 2017 var vi tvungna att flytta ut ur övervåningen på g:a 

kommunalhuset, då hela huset skulle renoveras, som ersättningslokal fick vi då möjlighet att 

vara i ungdomsgårdens lokaler i Tre Berg. Då den lokalen inte är lämplig för vår verksamhet 
har vi tvingats att vara utomhus.  

När detta skrivs har renoveringen ännu inte kommit igång och det är mycket ovisst om vi 

någonsin kommer att få tillbaka vår lokal. 

 

Som vanligt så arrangerade Dalarö Sjöscoutkår det traditionsenliga Valborgs firandet på 

Amerikaberget. 

 

Kåren deltog även på Julmarknaden med försäljning av våfflor, varmkorv, strömmingsburgare 

och glögg mm. 

 
 

 

 



 
 

 

 

Andra gemensamma aktiviteter har varit: 

 

- S:t Georgs firades i Dalarö kyrka med märkesutdelning 

- Kårhajk vid Styvnäset 

- Tårtbakartävling med anledning av att kåren fyllde 40 år den 5 juni 

- Fredsdagen med märkesutdelning och besök vid kolmilan 

- Terminsavslutning  
 

Sommarens läger var på Vässarö 14 – 19 juni med 38 deltagande scouter. Totalt var vi 51 

personer som var med, allt från en dag till hela perioden.  

 
Ett stort tack till er alla som ägnar mycket av er fritid till kårens verksamhet och för att 

kunna erbjuda våra ungdomar en meningsfull och spännande sysselsättning.  

 

 

 

Kårstyrelsen Dalarö Sjöscoutkår 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Spårarscouterna Sjökrypen 
 

Vi har under vårterminen hunnit med massa roligt.  

Som att laga mat på stormkök eller öppen eld. Vi tittade på hur olika stormkök kan fungera 

med gas eller sprit som bränsle. 

 

Vi lärde oss både hur man följer och lägger ut spårtecken. Och hur viktigt det är att alla går 

försiktigt så att inte spåret blir förstört. 

  

På Distriktets dag i Nynäshamn hade vi en mysig heldag med fint väder och ett gott resultat, 

2: a plats.  

Vi var på hajk på Rögrund. Där orienterade vi runt hela ön och gjorde tänd kottar. Bada var 

det några som vågade också. 

Avslutade terminen med stort tårtbakarkalas och sedan läger på Vässarö. 

 

 

Vi startade höstterminen med ett informationsmöte vid vår sjöbod Bunken, föräldrarna fick 

därmed möjlighet att se vår verksamhet vid vattnet.  Vi började terminen med att vara på 
stranden, barnen fick öva kring att gå vilse och hur man kan göra sig synlig från luften genom 

att bygga stora kors av naturmaterial. Vi har letat liv under vattenytan. Vi har pratat mycket 

om eld och säkerhet kring det. Barnen har fått pynta varsin tändsticksask som sedan använts 

för att öva att tända stormlyktor och ljus. Runt lägerelden har provats olika tekniker att baka 

pinnbröd. När mörkret kom tillverkade barnen egna reflexer formade som sländor eller 

fladdermöss, vi tittade på informationsfilm kring reflexer och satte upp ett ljusspår av 

reflexer. Vi har övat överhandsknop i åtta, råbandsknop och skotstek, men gruppen har svårt 

att fokusera längre stunder, där är det främst andra års spårarna som stör, lösningen har 

därmed varit uppblandade patruller och mycket lek. Jag upplever att vår lokal är saknad då 

mycket utav vårt pysselmaterial inte är tillgängligt. 
Vi avslutade terminen på torget med varm saft och pepparkakor. 

 

Tack för ett bra 2018. Ser fram emot vårterminen 2019 

 

Sara, Maria, Anna-Karin och Dag 

 
 

 

Upptäckarscouterna Sjömärkena 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

Äventyrarscouterna Sjöfåglarna 
 

Vi hade som vanligt ett härligt gäng scouter.  

Under första delen av vårterminen handlade det en del om snö och åka skidor för att under 

påsken åka upp på ett vinterläger till Mullfjället. Bad och hantverk har också hunnits med.  

Efter påsk var det dags att börja vårrusta våra båtar för att i maj segla ut på en flerdagars 

seglingshajk. Förutom segling har det även eldats, gjorts knopar och bakats tårtor på kårens 

40-års kallas. 

 

Ledare- Lotten med stor hjälp av Jonas och Gustav 

 

Höstterminen startade med några kvällsseglingar och besök på Äfentyrarmuseet i Gamla 

stan. Vi besökte kolmilan på Gålö tillsammans med övriga kåren. Sista helgen seglade vi ut på 

en hajk, med härligt höstväder med mycket vind. 

Vi lärde oss att göra ögonsplits och har både pratat och praktiserat mörkernavigering efter 

fyrar. 

I november åkte vi ut till Rögrund och hade en mys och byggar hajk. Terminen avslutades 

med julklappsutdelning! 
 

Tack för en bra termin med härliga scouter! 

Ledare för Sjöfåglarna- Jonas, Gustav och Lotten  

 
Utmanarscouterna Sea Angels 

 
Under 2018 har Utmanarna haft sin verksamhet tillsammans med Äventyrarana. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Kårordförandens rader 
 

Dags att slacka lite i skoten, för att reflektera och titta i kölvattnet efter scoutåret 2018. 

 

Det är mycket som har hänt under det gångna året, både stort och smått, positivt och 

mindre positivt. 

 

På avdelningarna utvecklas scouterna och blir duktigare och säkrare på det de gör. Vi hade 

ett härligt läger på Vässarö med många härliga minnen. 

Vår ”flotta” har utökats med, efterlängtade, fyra kanoter, även en roddbåt har fått 

hemmahamn hos oss. Bunken blir bättre och bättre med hyllor osv invändigt samt en bra yta 

att vara på mot sjön. 

 

Det som är mindre positivt är att vi ännu inte har fått komma tillbaka till g:a kommunalhuset 

och vår gamla lokal. Tyvärr lutar det åt att vi inte kommer att kommer att komma tillbaka 

alls. Just nu har vi ingen ”egen” lokal. 

 

”En Scout möter svårigheter med gott humör” och vi har ett härligt läger att se fram emot.  
 

Innan vi åter tar hem i skoten för att sätta kurs och fart vill jag rikta ett stort och hjärtligt 

TACK till alla Er som arbetar i, med o för Dalarö Sjöscoutkår utan en krona i ersättning. 

Ingen nämnd ingen glömd. 

 

Var Redo! 

 


