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Kårstyrelsen inom Hedvig Eleonora scoutkår får härmed avge verksamhetsberättelse 
för perioden 2019-07-01 - 2020-06-30. 
 
Hedvig Eleonora Scoutkår har i mer än 100 år bedrivit ideell scoutverksamhet på 
Östermalm. Verksamheten syftar till att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid 
och göra dem redo för livet. 
 
Scouterna är en värdebaserad verksamhet, vilket i vårt fall betyder att det inte 
handlar främst om vad man gör utan att man gör det med sina värderingar som 
grund. Men självklart finns det aktiviteter som lämpar sig bättre för att uppnå det 
scouting strävar efter: Att göra unga redo för livet. 
 
Att vara scout är mycket mer än att knyta knopar, leka och vara ute i naturen. Som 
scout lär man sig att leda, organisera aktiviteter, lösa problem i grupp och att ta 
ansvar både för sig själv och för andra. Man lär sig genom att göra, learning by 
doing, inte genom att bara lyssna eller se på när andra gör något. De erfarenheter 
barnen får i scouterna leder till att de växer som individer och är även färdigheter de 
kommer ha användning av under resten av livet. 
De här insikterna gör man ofta först i tonåren. Innan dess handlar scouting enligt 
barnen om att vara ute i naturen och uppleva äventyr tillsammans med schyssta 
kompisar! Men vi vet att det är så mycket mer, det är en meningsfull fritid. 
 
Scoutverksamheten drivs av ideellt engagemang, vilket innebär att inte någon inom 
scoutkåren får betalt för att vara ledare, ordförande eller göra någon annan insats. 
Vi bedriver alltså scoutverksamhet helt och hållet på vår fritid, vid sidan av 
heltidsarbete, studier, familjeliv och allt annat som hör livet till. Vi gör det för att vi 
tycker det är roligt och ger oss något tillbaka, samtidigt som vi känner att vi gör 
skillnad för de scouter vi är ledare för. Vi tror att ledarna är vår största tillgång och 
därför anordnar vi några tillfällen som är till bara för dem för att uppmuntra deras 
drivkraft och vilja att vara med i verksamheten. 
 
Covid-19:s spridning under våren 2020 har inneburit en utmaning för hela samhället 
och påverkat scoutkårens möjligheter att tryggt, säkert och lärorikt skapa verksamhet 
för barn och unga. Förutom en kortare paus på 3 veckor där kåren inväntade direktiv 
från Folkhälsomyndigheten har verksamheten dock fortsatt med anpassningar som 
redovisas under respektive underrubrik.  
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Styrelsen och funktionärer 
 
Efter val vid kårstämman har kårstyrelsens sammansättning för verksamhetsåret 
varit: 
 

Kårordförande  Andrea Nylin  
Vice Kårordförande Anna-Maria Hjorth 
Kårkassör   Anna Barfod 
Kårsekreterare  Roterande inom styrelsen  
Övriga ledamöter  Jannia Winbladh 
    Angelika Brodka-Karlsson 
    Beatrice Winter 
    Carl Bergmann 
   

Kårfunktionärer har varit: 
 

Postmottagare Jannia Winbladh  
Medlemsregistrerare Jannia Winbladh  
Bidragsombud Anna Barfod  
Kårutbildare Jannia Winbladh  
Tävlingsledare Anna Barfod  
Materialförvaltare Eva Löfgren  
Btr. Materialförvaltare Johan Löfgren  
Lokalfogde Andrea Nylin  
Stugfogde 
 
Administrativ Stugfogde 

Johan & Helena 
Lindblom 
Jan-Egon Hoppe 

 

Nätfogde Anna-Maria Hjorth  
Föräldraransvarig  Anna-Maria Hjorth  
Arbetshelgsombud  Carolina Bejedal  
Nordisk representant  Angelika Brodka-

Karlsson 
 

Basarombudsman Eva Löfgren  
 
Valberedning har varit: 
 

Sammankallande Anna-Maria Hjorth 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Calle Resare 
Louise Bergmann 
Emil Lindegren 
  

Revisor och revisorsuppleant har varit: 
 

Revisor Peter Barkman 
Revisorsuppleant 
 

Maria Virgin Björkman  

Firmatecknare under året har varit Andrea Nylin och Anna Barfod. 
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Sammanträden  
 
Ordinarie kårstämmor hölls, en ekonomisk på hösten (7/10 2019) och en på våren (1/6 
2020) som är val av kårstyrelse och funktionärer. Kårstyrelsen har under 
verksamhetsåret utöver det konstituerande styrelsemötet som hölls den 3/6 2019, haft 
totalt sex protokollförda sammanträden, 31/8 på styrelsehajk, 26/9, 12/11, 20/1, 25/3, 
5/5 och med avslutande ordinarie kårstämma enligt ovan.. 
 
 
Representanter i närstående föreningar 
 
Cecilia Tugén, Clas Hjorth och Anna Barfod har varit kårens ordinarie representanter 
i  
Stiftelsen scouternas vänner i Hedvig Eleonora. Johan Löfgren har valts till suppleant. 
Revisor har varit Christer Lundin varit och revisorsuppleant har varit Evelina Ögren. 
 
Cecilia Tugén och Clas Hjorth har varit kårens ordinarie representanter i Stiftelsen  
Scoutledarnas Påtafond, suppleant har varit Anna Barfod och Maria Virgin Björkman 
är vald som revisor från kårens sida.  
 
Peter Barkman och Maria Virgin Björkman har varit revisorer för Carl-Johan 
Björklunds minnesfond. 
 
Scoutlokalerna och Påta  
 
Storskärsgatan  
 
 
Scoutlokalen har under höstterminen använts för ordinarie veckomöten. Under 
sommaren 2019 skedde en större inventering och städning av lokalen vilket 
resulterade i en mer funktionell lokal. Syftet var att skapa ett luftigare ledarrum med 
mer ordning, flytta ut avdelningarnas skåp och materiel närmare verksamhetens nav i 
det större rummet och få bättre överblick över vilket materiel som finns att använda 
sig av i scoutverksamheten. Under våren har bostadsrättsföreningens vattenmätare, 
placerad i det inre förrådet, bytts ut och lokalen fått en ny toalettstol. Under 
vårterminen har scoutlokalen företrädelsevis använts som materielförråd eftersom all 
avdelningsverksamhet ägt rum utomhus.  
 
Påta  
 
Under verksamhetsåret har Stugfogdarna Johan och Helena skött den kontinuerliga 
tillsynen av fastigheten och markerna med både stora och små arbeten. 
Administrativa stugfogden Jan-Egon har skött bokningarna av anläggningen. 
Styrelsen i Stiftelsen har under perioden haft 6 styreselmöten. 
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Under sommaren 2019 så fick en ny platsbyggd bro över diket mellan fotbollsplanen 
och vedförrådet invigas samtidigt som den nya uteplatsen framför bastun 
färdigställdes och renoveringen av basturummet blev klart.  
Under höstens första del var avloppet till Spol-Påta den stora prioriteringen, med 
lyftåtgärder upp till 7 cm av hela huset för att rätta till problemet med fallhöjden.  
Bryggan förankrades under september med nya pålningar, kättingar och boj ringar, 
tack vare en gåva av material till anläggningen. 
Kårens arbetsdag i september drog ett tjugotal deltagare som fokuserade på 
vedklyvning, flytt av ved, städning längst vägen samt byte av madrasskydd och 
örngott i alla sängar. 
27 september omtalades anläggningen i tidningen ”Land” under Friluftsfrämjandets 
helg där de arrangerade ett läger inspirerat av SVT: serie ”Nedsläckt land”. 
 
Vårterminen 2020 på Påta har genom Covid-19 situationen inte inneburit för stora 
renoveringar, projekt eller arbetsdagar. Bokningsläget har under perioder varit ovisst 
och Styrelsen i Stiftelsen tog beslut att inte debitera för avbokningar med hänsyn till 
situationen samtidigt inte heller godkänna kostsamma åtgärder under perioden. De 
åtgärder som har genomförts har varit ur säkerhetssynpunkt viktiga, framförallt en el-
revison på Lill-Påta med efterföljande åtgärder för att upprätthålla korrekt 
elsäkerhet på anläggningen. 
 
Påta tackar för bidrag från Hedvig Eleonora Scoutkår och Stiftelsen Scoutledarnas 
Påtafond. 
 
Scoutverksamhet 
 
Kåren har under verksamhetsåret drivit en spårarscoutavdelning, en 
upptäckarscoutavdelning, en äventyrarscoutavdelning, ett utmanarscoutlag och ett 
roverlag.  
 
Ansvariga avdelningsledare har varit 
 

Spårarscouter Småkrypen  Andrea Nylin 
Upptäckarscouter Hjortarna  Jannia Winbladh 
Äventyrarscouter Skogsfåglarna Angelika Brodka Karlsson 
Utmanarscouter Snobben  Beatrice Winter 
Roverscouter Runt-omkring-hängarna Ingen ansvarig ledare 

 
Antalet medlemmar i kåren har under året varit ca 90.  
 
Avdelningsverksamhet 
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Spåraravdelningen Småkrypen 
 
Spårarscoutavdelningen Småkrypen med scouter från årskurs 2 och 3 har under 
verksamhetsåret genomfört ett möte i veckan under terminerna och åkt på helgutfärd 
under höstterminen. Avdelningen har drivits av ansvarig ledare Andrea Nylin 
tillsammans med Charlotte Barfod, Sophia Geijer och Christian Remröd.. Avdelningen 
har bestått av ungefär 25 scouter. Terminen startade med ett prova på- och 
föräldramöte onsdagen den 28 augusti. 
 
5/10 anordnades en arbetsdag på Scoutgården Påta, där en del av avdelningens 
scouter och föräldrar närvarade. 8-10 november åkte avdelningen på höstutfärd med 
Harry Potter-tema tillsammans med kårens äldre scouter. De sorterades där in i 
elevhem och tävlade mot varandra om att vinna elevhemspokalen genom att tjäna in 
poäng i diverse utmanande lekar och tävlingar. Den 27/11 gjorde avdelningen ett 
mycket uppskattat besök på Östermalms brandstation, där scouterna fick prova på 
att sitta i en brandbil, titta på brandmännens utrustning och lära sig hur man ska 
göra om det börjar brinna hemma eller i skolan. Slutligen hjälpte en stor del av 
avdelningens scouter till under kårens julbasar den 1/12.  
 
Vårterminens möten anordnades till stor del på Gärdet och avdelningen fokuserade 
på samarbete i patrullerna och arbetade med de olika elementen eld, vatten, vind och 
jord. Under terminen tog scouterna märkena Plåstra genom att lära sig mer om första 
hjälpen och sjukvård och Tändstickan genom att öva på att tända tändstickor, lyktor 
och stormkök. Efter en inställd vårutfärd var scouterna mycket sugna på läger och 
avdelningens sommarläger med två tältnätter i Stora Skuggan på Djurgården 27-29 
juni blev en stor succé. Scouterna badade, levde lägerliv och överraskades av ett 
åskoväder sista natten, vilket hela avdelningen klarade av med bravur.  
 
Upptäckaravdelningen Hjortarna 
 
Under verksamhetsåret har upptäckaravdelningen Hjortarna haft möten en gång i 
veckan samt en höstutärd. Under året har ledarteamet bestått av AL Jannia Winblah, 
med utmanarscouterna Fabian Nyquist som vAL , och Carl Bergmann som ledare. 
 
Under höstterminen följde några scouter med på tävlingen scouternas höstdag, där 
tre scouter kom på delad 10-plats och en scout på plats 48 av 136 tävlande, och 
tävlande AL kom på delad 1-plats. På ett riktigt roligt möte under terminen fick 
scouterna träna sina gröna fingrar genom att plantera olika typer av växter. Mötet 
innan helgutfärden till Påta var filmmöte inför helgens tema: Harry Potter. Utfärden 
gick av stapeln i november med kårens alla avdelningar som deltagare. Några 
scouter hjälpte till på kårens årliga julbasar, och terminen avrundades sedan 
sedvanligt med chokladleken och utvärdering av terminen som gått, och sist 
avdelningsavslutning med märkesutdelning inför hela kåren.  
 
Vårterminen 2020 präglades starkt av covid-19 pandemin. Några möten blev inställda 
efter kårstyrelsens beslut, och sedan hölls resterande möten utomhus med försök att 
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ansvarsfullt hålla avstånd från varandra. Tyvärr blev både tävlingar, utfärder, och 
kårövergripande aktiviteter inställda på grund av rådande omständigheter. Trots det 
hade Hjortarna många roliga möten, däribland bygge av bihotell, och eldning som 
scouterna brinner för. 
 
 
Äventyrarscoutavdelning Skogsfåglarna  
 
Skogsfåglarna har under verksamhetsåret varit 17 aktiva scouter på avdelningen. 
Ledartemaet har bestått av Al Angelika Brodka Karlsson, Linnea Fällman, Calle 
Resare och Jannia Winbladh som var med under höstterminen. Vi har under 
verksamhetsåret haft ett friluftsfokus inblandad med de mer klassiska 
scoutkunskaperna som surrning, livlina, knopar, chiffer och eldning. Så scouterna har 
även fått lära sig hantera vindskydd, stormkök och lärt sig mer om vandring och 
lägerliv i skogen. 
 
Scoutmötena har varit på tisdagarna i lokalen. Under höstterminen var en rad scouter 
ute på träningshelg på Påta inför Scouternas Natt helgen 28-29 september. Under 
Scouternas Natt, helgen 12-13 oktober, deltog Falken i Silverugglan och kom på en 
hedrande 3:e plats. Under helgen bodde vi i tält och tävlade i en massa roliga 
kontrollet. Linnea Fällman och Calle Resare tävlade tillsammans med scouterna.  
 
Avdelningen hade en avdelningsutfärd den 8-10 november på Påta som var 
tillsammans med hela kåren och alla avdelningar deltog. Temat på utfärden var 
Harry Potter och scouterna fick träffa olika lärare från skolan Hogwarts och hjälpa 
dem lösa uppgifter. De letade även älvor i skogen och gick kusliga spökspår. De nya 
scouterna som börjat på avdelningen invigdes också och fick scoutnamn. 
 
Många av scouterna deltog i kårens julbasar den 1 december och hjälpte till med 
arrangemanget. 
 
Vårterminen började som vanligt med inbokade patrullutfärder som varje patrull 
planerade själva. Inför patrullutfärderna fick alla patruller planera var sin utfärd själv 
och iordningställa dokumentation över transport, matinköp och materialönskemål som 
ett medel i lärandet kring planering av verksamheten. Tyvärr hann endast en patrull 
genomföra sin planerade utfärd till Påta  innan Covid-19 kom. Efter att Covid-19 
kommit så ställdes verksamheten in i några veckor när smittningen var som värst för 
att sedan komma igång igen med ändrade rutiner för att ha en säker verksamhet. 
Alla scoutmöten hölls under våren utomhus med lekar och aktiviteter som var covid-19 
anpassade och inte så närgångna. Scouterna har haft en superkul termin och inte 
känt att det påverkat verksamhetens innehåll. 
 
Senare den 16-17 maj drog 5 scouter och 2 ledare iväg på en kortare hajk i 
Bogesundslandet. Scouterna lagade mat över öppen eld badade och fick uppleva 
naturen. Det togs med extra många vindskydd så att scouterna kunde sova med 
mycket mellanrum mellan sig och med god ventilation. 
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Under sommaren så blev sommarens läger en Båtluff den 1-4 juni i Stockholms 
skärgård. 6 scouter och 3 ledare deltog och de öar som besöktes var, Grinda, 
Lådnaön och Möja. Båtluffen bjöd på mycket friluftsliv eftersom scouterna 
spenderade all sin tid utomhus, sov i vinskydd och lagade all mat på stormkök. Det 
blev också en massa bad, lek och fin skärgårdsnatur." 
 
  
Utmanarlaget Snobben 
 
Avdelningen Snobben är Utmanare och har under hösten 2019 och våren 2020 jobbat 
med att få scouterna själva att planera möten med vägledning av ledare. Ledarna 
har hållit i vissa möten och aktiviteter för att visa på vad man kan göra under 
terminen och se till att scouterna har en rolig verksamhet som uppmuntrar till att 
scouterna vill fortsätta vara aktiva i kåren. Utmanarna planerade flera roliga möten 
såsom eldning och filmmöte.  
Avdelningen hade under höstterminen en träningsutfärd på kårens Scoutstuga Påta 
den 28-29/9 där de bland annat tränade på olika scoutkunskaper, surrade ihop en 
katapult, lagade mat och spelade sällskapsspel. Den 12-13/10 deltog 5 av scouterna i 
tävlingen Scouternas natt. Två utmanare har varit ledare på en annan avdelning 
under året och en av dem har även varit medlem i styrelsen. Under nästa termin 
kommer tre utmanare vara aktiva ledare på avdelningar, varav en kommer att 
fortsätta vara medlem i styrelsen. Exempel på aktiviteter avdelningen genomfört 
under året är: Escape room, eldning, knopar, sällskapsspel, surrning, tryckt tröjor, gjort 
söljor, haft picknick, filmkväll, lyssnat på olika djurljud och deltagit i ett 
kårgemensamt lussebullsbak till Julbasaren. 
Under vårterminen behövdes vissa anpassningar göras på grund av Corona-viruset 
och flera möten hölls utomhus för att minska risken för smittspridning och något möte 
ställdes in. Egentligen var tanken att avdelningen under sommaren skulle fjällvandra 
tillsammans med kåren, men även här behövde planerna ändras. Scouterna planerade 
själva en paddelhajk som genomfördes av 3 utmanare samt ledare under helgen 26-
28 juni vid Marvikarna i Södermanland. Under verksamhetsåret har det varit 6 aktiva 
scouter på avdelningen. Ledarteamet har bestått av AL Beatrice Winter och v AL 
Angelika Brodka Karlsson 
 
Roverlaget Runt-omkring-hängarna 
 
Under verksamhetsåret har roverlaget arrangerat ett antal aktiviteter för kårens 
scoutledare. De två större arrangemanget har varit höstterminens kickoff med 
klättring vid Telefonplan och vårterminens kickoff ute på Påta.  
 
Övrig scoutverksamhet 
 
Scouternas natt  
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Scouternas natt 2019 gick av stapeln 12-13 oktober vid Översjön på Järvafältet. 
Hedvig Eleonora Scoutkår ställde upp med tre tävlande enheter och kåren var därför 
representerad i samtliga tävlingsgrenar.  
 
Placeringar: 
 
Silverugglan  Falken  3:e plats 
Hajkbenet Snobben 7:e plats 
Kruthornet  Havskatten 7:e plats 
   
Scouternas höstdag 
 
Under Scouternas Höstdag den 21 september vid Farstanäset deltog Hjortarna och 
Skogsfåglarna. Alla scouter deltog i DM i livlina och gick ett naturspår. Några 
modiga kämpar ställde också upp i DM i orientering. 
 
Scouternas dag 
 
Scouternas Dag 2020 ställdes in på grund av Covid-19.  
     
Kårsamlingar m.m. 
 
Julavslutning med utdelning av förtjänstmärken  
 
Scouter, föräldrar och ledare samlades utanför lokalen den 10 december 2019 och 
avslutningen tog sedan plats i fontänen i Tessinparken runt fotogenlyktor. Ceremonin 
bestod av märkesutdelning för scouterna, exempelvis knivbevis, underhållsmärket och 
tändstickan. Utöver detta tilldelades ledare och styrelsen en liten julklapp som ett 
tack för sitt arbete den här terminen. Även de föräldrar som har hjälpt till under 
terminen tackades för sitt engagemang genom utdelande av en blomma. 
Förtjänstmärke för 10 år som scoutledare delades ut till Anna Barfod och Maria 
Virgin-Björkman. Avslutningen avslutades sedan med varm saft och pepparkakor 
utanför scoutlokalen. Ansvariga för arrangemanget med avslutningen var Andrea 
Nylin och Anna-Maria Hjorth.  
 
Sommaravslutningar 
 
Den kårgemensamma sommaravslutningen 2020 ställdes in på grund av 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande folksamlingar. Istället överläts det på 
respektive avdelning att under sin ordinarie avdelningsavslutning dela ut märken och 
summera terminen. Den traditionella ledarpresenten lämnades i lokalen och delades 
ut i respektive ledarlag.  
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Utbildningar 
 
Löpande har flera ledare gått webbutbildningen Trygga möten under 
verksamhetsåret.  
 
Några ledare såg förväntansfullt fram emot att få gå ledarutbildningen leda 
avdelning, den veckolånga varianten på Vässarö, men den kursen blev dessvärre 
inställd på grund av rådande omständigheter. 
 
Äventyrarledaren Linnea Fällman tog under vårterminen chansen att få fördjupa sin 
sjukvårdskunskap genom att gå helgkursen “Första Hjälpen på Hajk och 
Läger”, som anordnades av Birka Scoutdistrikt i samarbete med Brandfast. 
Utbildningen gav certifikat enligt HLR-rådets riktlinjer och Linnea fick lära sig mer 
om förstahjälpen-åtgärder och vanliga sjukdomstillstånd såsom allergi och epilepsi. 
Hon sökte och fick medel från C-J Björklunds minnesfond. 
 
Andrea Nylin, nytillträdd kårordförande, gick under hösten 2019 kursen Leda Kår. 
Mellan det första kurstillfället och uppföljningen genomförde deltagarna ett 
individuellt projekt tänkt att kunna användas i kåren, och Andrea valde att ta fram 
mallar för välkomstsamtal med nya ledare, föräldrar som ska vara med under ett 
möte och föräldrar som ska vara med under en utfärd.  
 
Övriga aktiviteter 
 
Sommaraktivitet 2020  
 
Sommaraktiviteten 2020 var planerad att bli ett kårgemensamt läger i Storlien, vilket 
var tvunget att ställas in på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
kring folksamlingar och inrikes resande. Istället överläts det på avdelningarna att 
bestämma huruvida de hade kapacitet att anordna sommaraktivitet för sina scouter. I 
slutändan genomförde Småkrypen, Skogsfåglarna och Snobben varsitt sommarläger.  
 
 
Ledarkick-off höstterminen 
 
Inför höstterminen 2019 anordnades en ledarkickoff för kårens aktiva ledare. På 
kickoffen gick ledarna tillsammans webbkursen Trygga möten, diskussion fördes kring 
stämningen i kåren och känslan inför terminen och bilder togs till kårens nylanserade 
hemsida. Avdelningarnas ledarteam fick också tid att sitta ner tillsammans och 
planera höstens verksamhet. Som social aktivitet gick de som ville och klättrade på 
Klättercentrum vid Telefonplan.  
 
 
Arbetshelg på Påta  
Under en vacker höstdag samlades kårens ledare, funktionärer och scoutföräldrar för 
att vårda vårt kära Påta och allt som hör därtill. En del av de tyngre sysslorna som 
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hör till att underhålla en gård som Påta genomfördes med hjälp av ett stort antal 
engagerade föräldrar och ledare under hösten. Arbetsuppgifterna innefattade bland 
mycket annat av målning av husen, påfyllning av vedförråden, förberedelser för 
snöröjning, vård av sängplatser m.m. På våren fick vi dessvärre ställa in 
arbetshelgsaktiviteterna på Påta med anledning av Covid-19, men satsade istället på 
att under sommaren hjälpas åt att måla ytterfasaden ochpåbörja arbetet med att 
måla om och kitta om fönster på Stor Påta. Arbetet kommer att fortlöpa under det 
kommande verksamhetsåret.  
 
Julbasaren  
I mitten av september ordnade basarombudet ett uppstartsmöte i scoutlokalen inför 
julbasaren. Både nya och gamla ansikten dök upp och ett "basargäng" skapades och 
arbetsuppgifter fördelades. Ett 15-tal engagerade vuxna såg till att Hedvig Eleonora 
scoutkårs årliga julbasar kunde genomföras första advent i Hedvig Eleonoras 
församlingshem på ett väldigt lyckat sätt. Stort deltagande och engagemang från 
kårens scouter under basaren och många besökare genererade en ovanligt hög 
försäljning. Styrelsen satte även ihop ett scouthörn där besökare kunde lära sig mer 
om vår verksamhet vilket var ett uppskattat inslag. 
 
Materialförvaltare  
Under verksamhetsåret har inga större förändringar skett gällande kårens material. 
Materialförvaltarna har funnits tillgängliga för rådfrågning och stöttning till kårens 
ledare vid behov. Inför sommarläger stöttade materialförvaltarna vid lägerpackning. 
Inventarielistan har uppdaterats vid några mindre köp och slitage av befintligt 
material. 
 
DST 2019  
Årets distriktsstämma hölls den 19 oktober i Folkets Hus i Bagarmossen, och dit 
skickade kåren fyra delegater och två observatörer. Deltagande delegater från kåren 
var Fabian Nyqvist (Snobben), Carl Bergmann (Snobben), Louise Bergmann (SKF) 
och Emil Lindegren (SKF). Calle Resare och Jannia Winbladh deltog som 
observatörer. 
Bland annat röstade delegaterna för att anta en oförändrad medlemsavgift (80 kr) i 
enighet med stämman, samt proposition 1: att distriktsstyrelsen ska se över 
möjligheten att tidningen Demed övergår till digital form istället för i papperform. 
 
Ekonomi 
Kårens finansiering sker till övervägande del genom de bidrag vi mottar från 
kommun och stat, medlemsavgiften samt den årliga julbasaren. Årets julbasar 
inbringade goda intäkter i år och pekar på en återhämtning efter tidigare års 
nedgångar i inkomster från basaren. Medlemsavgiften har även under detta 
verksamhetsår varit 700 kr per medlem, således 350 kr per termin. 
 
Kårens största kostnad består av hyran för lokalen, därefter följer kostnader för drift 
av lokalen, materialinköp, utbildningar m.m. I år har kåren även donerat 50 000 kr till 
Scouternas Vänner i Hedvig Eleonora för driften av Scoutgården Påta. Detta beslut 
fattades av kårens ekonomiska stämma på hösten 2019, och då vi drabbades av 
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Covid-19 under den tidiga våren 2020, kan vi inte annat än vara tacksamma att vårt 
underskott detta år inte blev större än det blev.  
 
Årets resultat blev i år - 3 746,62 kr. 
  
Kårens ekonomiska ställning framgår av årets balans- och resultaträkning. 
 
Bidragsläget 
Då idrottsförvaltningen den senaste bidragsperioden har sett över det regelverk för 
vilket vi som scoutkårer kan söka bidrag, kan detta komma att påverka vår största 
bidragspost negativt för framtiden. Vad vi kan göra för att påverka situationen är att 
utöka antalet aktiva mötestimmar vi har varje vardag, men det är för kårens räkning 
svårt i dagsläget, då vi endast har fyra aktiva scoutgrupper, och för att det för 
många av grupperna skulle vara omöjligt att uppnå kravet på tre timmars 
deltagande aktiviteter per vardag (måndag-torsdag), som vi har verksamhet, våra 
åtta-nioåringar skulle svårligen klara möten mellan 18.00-21.00 på en vardagskväll.  
 
Covid-19 har också påverkat verksamheten och våra möjligheter att med självklarhet 
kunna räkna med tillskott från Stiftelsen Carl Johan Björklunds minnesfond, då det är 
beroende av att vi får utdelning på det aktiekapital vi har i denna stiftelse. Då Covid-
19 i mångt och mycket satt stopp för utdelningar, har läget under 2019-2020 varit 
osäkert, men dock landat i att vi kunnat få ut medel i motsvarande mån som ett 
vanligt verksamhetsår, då vår största post i portföljen fullföljde sitt åtagande och 
genomförde utdelning i vanlig ordning.  
 
Coronavirusets påverkan på verksamheten  
 
Under vårterminen har scoutkåren behövt hantera en mängd förändringar i sin 
verksamhet kopplat till Coronaviruset. Till exempel har alla avdelningar genomfört sin 
veckovisa verksamhet utomhus och planerat utifrån gles beläggning under hajker. De 
större samlingar som brukar genomföras har i år fått alternativa lösningar som också 
konstaterats har fungerat bra. Det kan konstateras att närvaron på mötena under 
vårterminen varit lägre än vanligt, och att gemensamma läger och större aktiviteter 
fallit fort, varför en del möjligheter till verksamhetsstöd har fallit bort.  
 
 
Kåren tackar också föräldrar, scouter och ledare för det stöd de ger. 
 
STOCKHOLM 2020-09-26 
 
 
 
 

  

Andrea Nylin  Anna-Maria Hjorth 
Kårordförande  Vice Kårordförande 
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