Verksamhetsberättelse 2016

TRELLEBORGS SCOUTKÅR
Gemenskap och friluftsliv
sedan 1911

Inledning

2016 var ännu ett år med en växande kår som följer samma trend som
övriga Sverige. Scouting är på framväxt och det märks tydligt i både medlemstal och i verksamhet.
Många ungdomar med varierande förutsättningar har fått möjlighet att
växa i scouterna och tillsammans har vi kunnat göra alla möjliga saker.
Efter fem år som stolt kårordförande för Trelleborgs scoutkår har det nu
blivit dags för mig att slå klubban en sista gång och lämna över till nya
krafter att fortsätta utvecklingen och bereda ungdomar en fortsatt fristad i
vår håktiska digitala värld.
Att tillsammans med scouter i alla åldrar bygga upp en ministad under
en vecka på sommaren har varit och kommer länge att vara tillfällen att
minnas och växa med.
2016 har gått mot ett slut som inte är ett slut utan en möjlighet till en ny
början med nya utmaningar och nya minnen. Mina minnen packar jag
med mig och drar nytta av länge.

Styrelse under året

Styrelsen
Kårordförande 		
Dan Paxer
Vice kårordförande Johan Havenberg
Kassör 			Anette Evans
Sekreterare 		
Johanna Thysell
Ledamot 			Andreas Lewin
Ledamot 		Håkan Greko
Ledamot 		Veronica Ljung
Ledamot 		Camilla Greko
Ledamot 			Olof Linge
Ledamot 			Gustav Fredlund
Suppleant 		Fredrik Lewin
Styrelsen tillträdde i samband med kårstämman den 20 mars 2016 och det
har ägt rum 13 styrelsemöten under året, varav en stämma.

Revisorer
Revisor 			Bo-Anders Larsson
Revisorssuppleant
Tobias Larsson

Medlemsantal under året
Vi var 172 st medlemmar den1 januari och 180 medlemmar den 31 december, dvs. en ökning med 8 st medlemmar under året. Kåren har också
haft ett antal stödmedlemmar.

Avdelningarna

Bäverscouterna
(6-8 år)
Gnagarna
Bäverscoutavdelningen Gnagarna har under året 2016 haft 17 avdelningsmöten på olika platser i Trelleborg med omnejd. Mötena har som standard
varit 2-3 timmars utemöten. Vi har hittat på allt från naturspaning, träffat
vikingar på Trelleborgen, orienterat, gjort hinderbana, fångat småkryp till
att elda och mycket mera.
Året har också innehållit två övernattningar i Grönby. På vårens övernattning hade vi Harry Potter som tema där vi besökte Diagongränd och fick
en trollstav, blev insorterade i olika elevhem m.m. Övernattningen på hösten var ett sjörövarläger med Tuve Galen. Där fick barnen gå på plankan
och leta efter försvunna nycklar till skattkistan.
Våra bäverscouter fick även möjlighet att vara med på kårens sommarläger med en övernattning.
Under våren var vi runt 25 bäverscouter och under hösten 15 st.

Ledare
Våren: Joachim Sjölander, Anders Hellman,Jenny Vettlevik, Markus Lindvall och
Helen Rosvall
Hösten: Jenny Vettlevik, Anders Hellman,Bengt
Johansson och Helen Rosvall ledare på avdelningen. Enoo Rasmusson och Camilla Jönsson
var assistenter

Spårarscouterna
(8-10 år)
Slemmisarna

Ledare

Under höstterminen startades avdelningen Slemmisarna åter upp efter en
tid i dvala.

Hösten: Johan Havenberg, Andreas
Lewin, Mimmi Thisell, Dan Paxer.
Assistenter Albin
Linge, Anna Haag

Slemmisarna har under terminen tränat på ett antal olika saker, bl.a. chiffer, elda, hantera stormlykta och knopar. Vi har också genomfört några
program med kreativa och existentiella förtecken. Vi har haft scoutlokalen
som hemmabas, men förlagt möten runt om i Trelleborg när det passat
programmet (och ibland vädret).
Tillsammans med avdelningen Insekterna genomförde vi en övernattning
i Grönby hage.
Under terminen har spårarna jobbat med och klarat av några olika intressemärken, såsom: Tända, Klura och Hitta.
Den nystartade avdelningen bestod av ca 7st scouter, 4st ledare och 2st
utmanarscouter som assisterande ledare. Det förhållandevis höga antalet
ledare beror på att flera har andra åtaganden och på detta sätt kunde vi
säkerställa att vi hade minst en vuxen på plats på varje möte.

Ledare

Insekterna

Våren:
Annika Sjölander,
Dan Paxer, Marcus
Lindvall, Veronica
Ljung, Olof Linge,
Gustav Fredlund

Under året har Insekterna haft fullt upp med både verksamhet och deltagare på våra träffar. På Insekterna var vi under hösten 2016 så många
scouter att vi för första gången var tvungna att sätta en gräns på antal
spårare i gruppen och hänvisa hugade spekulanter till den nyuppstartade
spåraravdelningen på onsdagar.

Hösten:
Annika Sjölander,
Dan Paxer, Marcus
Lindvall, Mikael
Persson, Veronica
Ljung, Olof Linge,
Gustav Fredlund

Vi har varit runt på mängder av platser i Trelleborg med omnejd och hittat
på allt från knopövningar till småkrypsletande. Under våren var vi även
på studiebesök på räddningstjänsten i Trelleborg.

Upptäckarscouterna
(10-12 år)
Rovfåglarna

Ledare

Rovfåglarna har haft 20 möten under året. Eftersom vi är en uteavdelning
är vi nästan alltid utomhus och vi träffas på olika ställen i och utanför
kommunen.

Våren: Annika Hellman, Marie Andersson, Torbjörn Jönsson
och Pernilla Rasmussen

Under året har vi gjort allt från samarbetsövningar till att elda och lära oss
hur man hanterar kniv, yxa och såg. Scouterna har lärt sig enklare surrningar och blivit säkrare på knopar som kan vara nyttiga att använda när
vi slår upp vindskydd och hissar flagga. Vi har jobbat med patrullen och
samarbetet i den.
Förutom avdelningsmöten har vi haft 2 övernattningshelger i Grönby,
paddelhajk på våren och vandringshajk på hösten samt varit på sommarläger tillsammans med resten av kåren.

Hösten:
Marie Andersson,
Annika Hellman, Torbjörn Jönsson, Pernilla Rasmussen och
Peter Rasmussen

Under våren tog scouterna simbevis för att kunna ta sig ut på vårens
paddelhajk. Vi tränade paddelteknik på bryggan vid Skåre skansar och
gick igenom paddelvett. Paddelhajken ägde rum vid Snogeholmssjön. Det
blev en väldigt trevlig helg med fint väder och lite vind. Vi slog upp våra
medhavda vindskydd vid en fast eldstad nära sjön.
När höstterminen började tog vi emot 16 stycken nya scouter, både helt
nya och scouter som tidigare gått på Insekterna och Slemmisarna.
De första mötena gick ut på att lära känna varandra eftersom vi åkte iväg
på hajk vid Christinehofs slott redan 3:e gången som vi träffades. De
flesta scouterna hade inte varit på hajk innan och varken burit sin packning själva eller sovit i vindskydd. Denna hajk blev en utmaning som de
utförde jättebra.
Vårt avslutningsmöte hade vi i lokalen där vi pysslade armband och fikade.

Ledare
Arne Christiansson,
Patrick Hansen, Tim
Larsson, Fredrik
Guldstrand, Elin
Haag

Rovdjuren
Rovdjuren hade verksamhet under våren 2016 för att efter sommaren bli
en vilande avdelning då upptäckarna i Trelleborgs scoutkår valde lördagsgruppen.

Äventyrarscouterna
(12-15 år)
Skogsfåglarna

Ledare

Under året har avdelningen glädjande nog fortsatt att vara en stor avdelning som bestått av drygt 20 st glada och engagerade äventyrarscouter.
Under året 2016 har avdelningen varit på ett par studiebesök, bl.a. i Katolska kyrkan (som en del av Scouternas märke ”Livsåskådning”) och på
Trelleborgs sjöräddning där vi fick titta på båtarna och lära oss om sjövett
samt utmana sjöräddarna i dragkamp. Det blev även ett besök på scoutmuséet i Malmö. Scouterna har under året självklart även övat på klassiska scoutkunskaper som surrning, eldning, sjukvård, samt deltagit i de
aktiviteter som varit gemensamma för hela kåren. Ett av mötena testade vi
geocaching istället för den klassiska kartan och kompassen.
För äventyrarscouterna är läger och övernattningar en viktig del av programmet, och antagligen det som uppskattas mest. Vårens stora händelse
var att vi under en varm och solig Kristi Himmelfärdshelg deltog i vårläger på Hörrs Nygård tillsammans med drygt 600 scouter från andra kårer.
Mycket uppskattat då scouterna fick många nya vänner och en bra övning
inför kommande sommarläger. Vi har även hunnit med Grönbyövernattningar, Pokémon-hajk, och en helgs deltagande i JOTI (Jamboree On The

Våren:
Johanna Thysell,
Fredrik Lewin, Tobias
Larsson, Anders
Nilsson och Karolina
Nilsson
Hösten:
Johanna Thysell,
Fredrik Lewin, Patrick Hansen, Anders
Nilsson och Karolina
Nilsson.

Internet).

Utmanarscouterna
(15-18 år)
Gnuttarna

Ledare

Sommaren 2016 var Gnuttarna på Boomerang och på en tredjeårs resa i
Stockholm. Under hösten har Gnuttarna haft möten på måndagar kl 1921. Under hösten har vi fortsatt att träna på att hålla program för varandra,
mötena planeras och genomförs av Gnuttarna. Vi har haft möten som
Allas födelsedag, organisationstävling och filmmys med utklädnad med
mera.
Den 26:e september höll Gnuttarna i f.i.k.a.-möte där vi bjöd in kåren att
prova på vårt koncept med barnkalas. Vi har även fortsatt att hålla våra
populära barnkalas för att samla in pengar till Gnuttekassan.
De arrangemang där Gnuttarna varit med är bl.a. Ting, JOTI och Sus
barnkalas.”

Camilla Rosberg Greko, Håkan Rosberg
Greko, Liza Larsson,
Henrik Johansson,
Niklas Euström

Övrig verksamhet

Under året har det genomförts massor av aktiviteter där hela Trelleborgs
scoutkår eller delar av kårens medlemmar deltagit i olika konstellationer.
Medlemmarna har bl.a. åkt på olika läger (även utanför kårens regi),
deltagit i utbildningar och inte minst bedrivit arbete i olika arbetsutskott
för att ta hand om och sköta kårens fastigheter, kanoter, hemsida etc.
Förutom de aktiviteter som specifikt presenteras nedan kan även nämnas
försäljning av majblommor.

Webgruppen
Webgruppen har under 2016 ansvarat för driften
av Trelleborgs scoutkårs olika webplattformar,
såsom; hemsidan, Facebook, Instagram och
mail.
Webgruppen har formellt bestått av Marie Andersson och Johan Havenberg, men andra har
hjälpt till med olika saker (se nedan).

Hemsidan
Hemsidan som numera driftas av Scouterna via
deras Wordpresslösning för kårer har underhållits och förnyats under det gångna året. Kalendern, nyheter och förstasidan har uppdaterats
när det funnits information som behövt spridas.

De som har redigerat
hemsidan är: Marie
Andersson och Johan
HavenbergInstagram

På hemsidan har de 7 senaste bilderna från kårens Instagramflöde visats.
Besöksfrekvensen (antalet sessioner) har minskat från ca 7460 under 2015 till ca 5680 under
2016 (se mer i bilaga)

Instagram
Bilder på verksamheten har löpande publicerats
på kårens Instagram. Kårens Instagram har en
koppling till Facebooksidan så att man kan välja att publicera på båda plattformarna samtidigt.

De som har publicerat bilder är: Dan
Paxer och Johan
Havenberg

Mail
Trelleborgs scoutkårs mailkonton hostas hos ONE. Under året har maillistor uppdaterats och underhållits för att spegla de verkliga förhållandena
på avdelningarna samt i kåren.
Under året har arbetet påbörjats, men ej färdigställts, att flytta över de manuellt hanterade listorna från ONE till att använda de dynamiska listorna
i Scoutnet, samt att skapa alias hos ONE för desamma. Vissa avdelningar
samt de centrala funktionerna i kåren använder de dynamiska listorna.

De som uppdaterat
listorna är: Johan
Havenberg

Facebook
Kårens flöde på Facebook har varit jämnt och fyllt med bilder och nyttig
information för såväl kårens medlemmar och föräldrar som allmänheten.
Antalet personer som gillar sidan har ökat med 86st (~26%) vilket gör att
vi når ut till så många som 3595 personer med våra inlägg. Trelleborgs
scoutkårs Facebooksida har nämnts såväl på distriktsnivå som nationell
nivå.

De som har redigerat
Facebook är: Dan
Paxer, Camilla Rosberg Greko, Marie
Andersson och Johan
Havenberg

Utbildning
Scouterna jobbar med sina utbildningar utifrån begreppet Ledarskapsön.
Alla utbildningar på ”Ledarskapsön” anordnas av Scouternas folkhögskola.
På Ledarskapsön väljer du själv din stig efter dina intressen och de kompetenser du vill utveckla.
Kurs Leda Avdelning är en utbildning för de som tar eller vill ta ett
större ansvar för avdelningen. Här ligger fokus på att skapa verksamhet,
stärka teamet, konflikthantering och göra scouting tillgängligt för alla.
Kursen gör en trygg i att planera avdelningens verksamhet från termin
till termin. Utbildningen är fyra dagar lång och rymmer den pedagogiska
metoden peer learning för reflektion mellan de två kurshelgerna.

Karolina Nilsson
Anders Nilsson
Olof Linge

Kursen Utbildning för utbildare leder till en ackreditering som utbildare inom Scouternas folkhögskola. Här lär man sig genomföra kurser på ett
säkert, roligt och pedagogiskt sätt

Anders Hellman
Johan Havenberg

S:t Georg
S:t Georg genomförde i stan med en geotipsrunda om Trelleborgs scoutkår och avslutades med kaffe och kakor på Rådhustorget.

Midsommardans i Östervångsparken
Vi firade, som traditionen bjuder, midsommar i Östervångsparken även
i år. Det såldes i vanlig ordning heliumballonger, glass, dricka och lotter
samt dansades kring midsommarstången.

Sommarläger Sjöormen -16
En regnig sommarvecka åkte ca 100 scouter till Svedala scoutkårs övernattningsstuga vid Yddingesjön för en veckas läger med temat ”Jakten
efter sjöormens försvunna skatt”. Scouterna byggde under veckan bl.a.
flottar, paddlade kanot, gjorde yxskydd samt gick på en dagshajk. Detta gjorde att scouterna fick kartbitar som ledde dem fram till sjöormens
gömda skatt. Vi hade en mycket uppskattad grillkväll, där vi helgrillade
gris som vi alla åt tillsammans. Under veckan byggde vi också upp en
lägerplats med lägerkök och matplatser. Vi hade lägerbål med besök av
Sture Sprätt.

Kårens årsdag
Den 6 november firade vi kårens 105:e scoutår ute i Albäcksskogen. Nytt
för i år var att vi firade det på förmiddagen i stället för på kvällen. Vädret var bra för att vara en novemberdag. När vi kom fram på parkeringen
möttes vi av en eldkorg kring vilken vi samlade upp scouter, föräldrar och
syskon. Föräldrar och syskon gick i förväg efter ett ljusspår till lägerbålsplatsen. Scouterna ställde sedan upp sig två och två efter fanbärarna och
följde ljusspåret till lägerbålsplatsen.
Vi började med vårt Umparop. Sen invigde Kårordförande Dan Paxer nya
scouter som börjat under året i Trelleborgs scoutkår. Från bävrar, spårare,
upptäckare och äventyrare blev det ca 35 st invigda i scoutkåren.
Sedan var det dags att inviga nya scoutledare och Pälle Österberg höll i
den invigningen. Det var 2st förväntansfulla scoutledare som blev invigda. De är nu redo för att göra scouter redo för livet.
Tre förtjänstmärken delades ut under dagen. Till Torbjörn Jönsson för att
han varit aktiv scoutledare i 10 år och till Marie Andersson och Dan Paxer
för att de har varit aktiva scoutledare i 5 år.
Dagen avslutades med ett kort ljusspår till den fasta grillen i Albäckskogen där Arne Christiansson, Elin Haag och Tim Larsson serverade grillad
korv och varm choklad. Vi var ca 80 scouter, föräldrar och syskon som
firade denna dag. En mycket lyckad och uppskattad tillställning var över.

Fredsljus
För andra året i rad, snart en tradition, hämtades fredsljuset till Trelleborg.
Det användes i Lykttändarcermonin på skyltsöndagen och vid kröningen
av Trelleborgs Lucia.

Julmarknad
Årets julmarknad var återigen tillbaka vid Stortorget, men denna gång
på Casablanca – tomten. Traditionsenligt anordnades det ett ållotteri och
ett matlotteri. Ett nytt inslag var julklappslotteriet. Som tidigare fanns
det även fiskedamm, chokladhjul samt korv- och glöggförsäljning. Flera
scouter och scoutföräldrar närvarade denna kalla men mysiga adventsdag.

Mikael Persson
Bengt Johansson

Avslutning

Tack
Som avslutning vill vi rikta ett stort tack till alla scouter som tagit del av
vår verksamhet, till alla föräldrar som hjälpt till för att deras barn skall
kunna ta del av vår verksamhet, till alla ledare som osjälviskt och uppoffrande har ställt upp med både tid och resurs för att bedriva vår verksamhet.
Vi vill också tacka alla de företag, stiftelser, fonder och organisationer
som genom sina bidrag och sponsringar har gjort vår verksamhet möjlig.
Utan alla medverkande som ger och gör efter förmåga hade vi inte varit
där vi är idag.
Stort TACK!
Trelleborg den mars 2016

Kårstyrelsen genom
Dan Paxer
Kårordförande

