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Inledning 
Verksamhetsåret 2018 rivstartades på ett mycket positivt sätt med att vi flyttade in i våra nya 
lokaler i Albäckshallen. Som ordföranden känner vi en stor stolthet över det engagemang som 
lades ned på flytten och hur vi i sann scoutanda hjälptes åt på olika sätt för att få allting i ordning 
och på plats. Detta var naturligtvis en av de största händelserna under året, men vi får inte 
glömma att det hunnits med otroligt mycket annat också, och för den lilla scouten är det med 
största sannolikhet minnena från de små stunderna på möten/läger och med scoutkompisar som 
gjort störst avtryck. Mer om detta kan ni läsa på kommande sidor. 
 
2018 är verksamhetens 107:e år (!) och visst blir det lite hisnande när man tänker tillbaka på hur 
många som genom åren måste ha upplevt vår verksamhet och har minnen och upplevelser med 
sig från denna. Under 2018 har Trelleborgs scoutkårs verksamhet även spridit sig långt utanför 
Trelleborgs kommungränser genom att vi efter en mycket spännande förfrågan bildat och på 
allvar fått igång en “filial” i Bryssel. Utlandssvenskar boende i Bryssel bedriver alltså svensk 
scoutverksamhet där - men under Trelleborgs scoutkårs vingar då det inte fanns möjligheter för 
dem att bilda en helt egen kår. Detta är naturligtvis mycket spännande och det ska bli kul att se 
vad detta på sikt kan föra med sig när det gäller utbyte och kontakter scouter emellan.  
 
Vi fortsätter alltså att ge Trelleborgs barn- och ungdomar möjligheten till fantastiska 
scoutupplevelser och bidrar till att göra fler scouter redo för livet - och det ska vi vara stolta över! 

Verksamhetsplan, uppfyllelse 2018 

I samband med kårstämman 2018 antog vi en verksamhetsplan för året och när vi nu summerar 
verksamhetsåret är det intressant att titta på vad i den antagna planen som uppfyllts. Ett stort mål 
med årets verksamhet var flytten till nya mer ändamålsenliga lokaler vilket ju uppfylldes redan 
tidigt på året. Sammanfattningsvis kan vi annars konstatera att vårt rekryteringsmål, en ökning av 
medlemsantalet med 5% (9 personer), som var ett stort fokus under året kunde uppnås - med 
marginal dessutom, våran ökning blev på 9%! Ett bra stöd från kansliet och inte minst insatser 
från ledare i kåren som ställt upp på prova på möten och i förlängningen även tagit hand om de 
scouter som valde att börja gjorde detta möjligt. Vi har även genomfört de arrangemang som 
planen innehåller, som julmarknad, midsommarfirande och kårens årsdag. Våra scouter har också 
haft möjligheten att delta på övernattningar, läger osv i enlighet med planens intentioner. När det 
gäller utbildning är vi på god väg, men har inte nått riktigt hela vägen. Generellt har vi bedrivit en 
verksamhet väl i linje med den plan som antogs och på de punkter som inte uppfyllts fullt ut har 
vi varit mycket nära. 
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Medlemsantal under året 

Medlemsantalet var den 1 januari 2018 172 st medlemmar och den 31 december 2018 var vi 
totalt 187 st medlemmar, vilket innebär en ökning med 15 st medlemmar under året. Därutöver 
har vi haft 76 medlemmar i vår filial i Bryssel. Vi har även haft en del stödmedlemmar. 

Styrelse under året 

Ordförande Johan Havenberg 

Ordförande Johanna Thysell 

Kassör Anette Evans 

Sekreterare Ankie Lisell 

Ledamot Mikael Persson 

Veronica Ljung 

Olof Linge 

                                    Gustav Fredlund 

Håkan Greko 

Suppleant Fredrik Lewin 

 
Kårstyrelsen tillträdde i samband med kårstämman den 21 mars 2018. Under året har det ägt rum 
15 st styrelsemöten varav en stämma.  

Revisorer 

Revisor Bo Anders Larsson 

Suppleant Pernilla Rasmussen  
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Bäverscouterna Gnagarna 6-8 år 
Bäverscoutavdelningen Gnagarna har under året 2018 haft 9 
avdelningsmöten på olika platser i Trelleborg med omnejd. Mötena har som 
standard varit 2-3 timmars utemöten. Vi har under våren haft ett “Den försvunna diamanten”- 
tema som var väldigt uppskattat av scouterna och deras föräldrar. Vi reste runt i hela Afrika och 
fick göra olika uppdrag tex prata om demokrati, träffa mazaier, gå efter vatten, äta afrikansk mat 
mm 
 
Under vårens övernattning i Grönby hade vi vårt tema i fokus. 
 
På våren var vi runt 13 st bäverscouter och på hösten var det ingen verksamhet på 
bäveravdelningen. Några scouter fick istället under hösten följa med upp och delta i avdelningen 
Insekternas verksamhet trots att de inte riktigt hade åldern inne.  
 
Under Vårterminen var Anders Hellman, Jenny Vettlevik, Hans Engleson, Charlotte Malmqvist 
ledare på avdelningen.  Enoo Rasmusson var assistent. 
 

2018  års program 
20/1 Albäck,  Är du en skattletare 
3/2 Scoutlokalen, Pyssel 
17/2 Albäck, Djungel i Kongo 
3/3 Scoutlokalen, Demokrati i Liberia 
17/3 Grönby  grustag, Träffa Mazaier i Tanzania  
14/4 Skåre, Titta efter de big 5 och bära vatten, gräva en brunn    
29/4 Arriessjön,  Vi åkte till Egypten och gjorde kluriga chiffer, gåtor 
12/5 Inget möte 
26-27/5 Övernattning i Grönby 
9/6 Albäck, avslutningsfest 
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Spårarscouterna Insekterna 8-10 år 
Under våren 2018 har insekterna haft möten på olika platser runt om i 
Trelleborg med omnejd. I varje möte har det ingått att scouterna haft med sig 
mat som de haft möjlighet att grilla. På mötena har vi haft fokus på att ta märkena Första 
repmärket, Skapa märket, Klura märket och märket Naturligt. Vi har även varit på en 
grönbyövernattning och ett tältläger i Grönby. Några av scouterna deltog på sommarlägret 
Bazaar på Sjöröd.  
 
Spårarscoutavdelningen Insekterna har under hösten 2018 haft 8 avdelningsmöten på olika 
platser i Trelleborg med omnejd.  
Mötena har varit 3 timmars utemöten. 
Var Insekterna varit och vad vi hittat på kan ses i listan nedan.  
Aktiviteterna har varit utifrån vårt superhjälte teama med mycket fokus på patrull- samarbeten, 
bygga hinderbanor, lösa kluriga chiffer. 
 
Följande intressemärken har scouterna tagit under hösten; Klura märket. Scouterna har klarat 
detta märken genom att visa kunskap inom problemlösninga som chiffer. 
Året har också innehållit en övernattningar i Grönby.  
 
Under hösten  har vi varit 26 scouter.  
 
2018 års program  
1/9 Albäck intro till superhjälte scout 
15-16/9 Övernattning i Grönbyhage 
29/9 Dalen Samarbeten hinderbanor 
13/10  Albäck Samarbeta 
27/10 Ljungen Samarbeta 
6/11 Kårens årsdag 
 10/11 Scoutlokalen Knopar, tända tändstickor 
 24/11 Scoutlokalen Chiffer 
 8/12 Albäck Avslutning 
 
Under våren var Joachim Sjölander, Veronica Ljung, Mikael Persson, Marcus Lindvall, Fredrik 
Guldstrand, Emil Svensson och Annika Sjölander ledare på avdelningen. Under hösten var 
Anders Hellman, Hans Engleson, Charlotte Malmqvist, Jenny Vettlevik ledare på avdelningen. 
Enoo Rasmussen var assistent. 
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Spårarscouterna Slemmisarna 8-10 år 
Under Slemmisarnas vårtermin så jobbade vi bland annat med märket Goda 
gärningar där scouterna först fick göra en bok där de skulle skriva ner sina 
goda gärningar och vid början av varje möte så fick de chansen att dela med sig av det som hade 
gjorts. Vi var även på Grönbyläger och tältövernattning tillsammans med insekterna. 
 
Under hösten startade Slemmisarna terminen med två scouter. Det har hållits ett prova-på-möte 
med bra resultat. Under senare delen av terminen har vi haft 14 scouter. 
Vi har under hösten fokuserat på att alla scouter skall lära känna varandra och då vi varit många 
nya så har vi även pratat värderingar, traditioner och att vi alla blir sedda och hörda. 
Vi har även hunnit med att ta ett antal märken, Miljö sortera, Tända samt Goda gärningar. Vi har 
också påbörjat ett antal märken, ex första repmärket, skapa, klura m.fl. 
Slemmisarna har under hösten deltagit i en Grönbyövernattning tillsammans med Insekterna. 
Under hösten 2018 har Slemmisarna genomfört 16 möten. Vår avslutning i Albäckskogen 
innehöll både ljusspår, korvgrillning och märkesutdelning. 
Under vissa möten som ex prova-på-mötet har vi haft hjälp av flera ledare och assistenter. 
Under våren var Olof Linge och Elin Oldén ledare och hade Camilla Jönsson som assistent  
Under hösten har Veronica Ljung  Elin Oldén och Mikael Persson varit ledare tillsammans med 
två assistenter Maja Andersson och Linnéa Norrman.  
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Upptäckarscouterna Rovdjuren 10-12 år 
Vårterminen genomfördes med 9 barn och hösten med 15 barn. 
Vi har fortsatt att fokuserat på gemenskap och kamratskap där vi är noga 
med att alla får vara med och att man accepteras för den man är. 
Eldning och matlagning har stått högt på agendan, där närheten till Albäck har gett oss en extra 
dimension till våra möten. 
Simträningen gjordes tillsammans med Rovfåglarna på Badhuset. 
Vidare så har vi haft hantverk, chiffer, karta och kompass samt tränat kanot ute vid Skåre 
Skansar. 
Vi har varit själva på läger i Grönby. Båda gånger så har detta varit uppskattat av barnen. 
I samband med vår terminsavslutning så hade vi även vår första brouppgift, vilket avklarades 
med bravur och när höstterminen startade så började flertalet av barnen hos oss. 
Mötena präglas av högt tempo där barnen måste hållas sysselsatta, för att inte tappa fokus. 
Barnen är nyfikna, vetgiriga och villiga att lära sig nya saker. 
Att kunna vara ute är väldigt tacksamt och flertalet av våra möten har avklarats utomhus. 
Vi ser nu med spänning fram emot 2019 och njuter av att kunna vara i den nya lokalen. 
 
Under vår var Arne Christiansson, Magnus Löfgren och  Sara Liljenberg ledare på avdelningen. 
Dessa ledare stannade kvar under hösten men fick även tillskott av Olof Linge och Fredrik 
Guldstrand.   
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Upptäckarscouterna Rovfåglarna 10-12 år 
Upptäckarscoutavdelningen Rovfåglarna har under 2018 haft 15 
avdelningsmöten på olika platser i Trelleborg med omnejd. Mötena har varit 
3 timmars utemöten förutom då vi åkt längre då har haft 4 timmars möten. Var Rovfåglarna har 
varit och vad vi hittat på kan ses i listan nedan. Aktiviteterna har varit allt från utmanande 
5-kamper, organisationstävling, tälja, tillverka hajkbrickor mm. Följande intressemärken har 
scouterna tagit under året: Knivbevis, Yxa/Såg bevis, knopar för att klara Knopmärket, 
Simma-märket där man skall simma minst 200 m varav minst 50m på rygg. Hjälpa-märket med 
ABC och HLR. 
 
Året har också innehållit två övernattningar i Grönby. På vårens stugläger var det mys och 
äventyr och på höstens stugläger gjorde vi hjältedåd hjälteläger med HLR. Vårens Kanothajk i 
Sövdesjön och vandringshajk för andraårs vid Ekholmsjön där Kamratposten intervjuade 
scouterna. Hösthajken var en utmaning på 7km vid Häckeberga på Romeleåsen. Rovfåglarna 
deltog även på sommarläger Bazaar, första sommarlägret helt utan eld.   
  
Våren var vi runt 24 upptäckarscouter och under hösten 16.  
Under Vårterminen var Helen Rosvall, Annika Hellman, Peter Rasmussen och Pernilla 
Rasmussen ledare på avdelningen.  
Under Höstterminen var Joachim Sjölander, Helen Rosvall, Annika Hellman, Marcus Lindvall 
och Annika Sjölander ledare och Joel Paxer och Truls Jönsson assistenter på avdelningen. 
  
2018 års program 
20/1 Albäck nya lokalen Sölja/hajkbricka/knivvård 
3/2 Albäck nya lokalen Scoutchiffer/Allemansrätten 
13/2 Badhuset för att ta Simma märket 
3/3 Albäck vandring från Maglarpsrondellen till nya lokalen Spårtecken 
16-18/3 Övernattning Grönby Back to basic-retro scouting 
31/3 Skåre hamn öva paddling inför kanothajk  
14/4 Östervångsparken Scout fia  
28/4 Albäck nya lokalen Vindskydd 
26-27/5 Paddelhajk Sövdesjön 
8-9/6 Andraårshajk Ekholmssjön 
9/6 Ekholmsjön Avslutning 
29/7-4/8 Sjöröd Sommarläger Bazaar 
1/9 Albäckskogen/scoutlokalen 5-kamp Kniv och Yxa/Såg 
15/9 Albäckskogen/scoutlokalenKniv- och Yxa/Såg-bevis 
28-29/9 Hajk Häckeberg Rommelåsen 
13/10 Dalabadet Sjukvård ABC och om olycka är framme 
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27/10 Albäcksskogen/scoutlokalen Orientering 
6/11 Kårens årsdag  
9-11/11 Läger Grönby hjältedåd, HLR och sölja och hajkbricka tillverkning  
25/11 Östervångsparken Skånsk vinter-OS och organisations tävling 
2/12 Julmarknad 
8/12 Albäcksskogen/scoutlokalen Tomtespelen 
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Äventyrarscouterna Skogsfåglarna 12-15 år 
Under året har avdelningen glädjande nog fortsatt att vara en stor avdelning 
som bestått av drygt 20 st glada och engagerade äventyrarscouter. Från 
hösten blev avdelningen ännu fler och har varit runt 30 scouter! Under våren hade vi temat 
”världen” och scouterna fick besöka olika världsdelar där vi bl a följde Andrées polarexpedition, 
tillverkade egna boomeranger och hade klassisk grillkväll i Australien. Under hösten arbetade 
avdelningen en del med intressemärken, och patrullerna fick utifrån intresse välja vilka märken de 
ville ta, där några valde att arbeta med klurigheter som t ex chiffer, några valde att lära sig mer 
om eldning, och några arbetade med märket ”filma”. 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. 
 
För äventyrarscouterna är läger och övernattningar en viktig del av programmet, och antagligen 
det som uppskattas mest. Under året har vi hunnit med både vanlig hajk, en helgs deltagande i 
JOTI (Jamboree On The Internet) samt Grönbyövernattningar. Vi har även fått prova på 
scouting i alla typer av väder då första övernattningen i Grönby bestod av massvis av snö och 
pulkaåkning, medan vårens hajk i Söderåsens nationalpark var den varmaste på mycket länge 
och med ett utfärdat eldningsförbud. Detta fortsatte sedan med ett väldigt varmt sommarläger 
och ett ännu skarpare eldningsförbud! Året avslutades med en övernattning i Grönby där vi fick 
följa scoutings historia utifrån en tidslinje. 
 
Under vårterminen var Johanna Thysell, Fredrik Lewin, Patrick Hansen, Ankie Lisell, Gustav 
Fredlund och Anders Nilsson ledare på avdelningen. Dessa ledare stannade kvar under hösten 
men fick även tillskott av Karolina Nilsson och Amy Macpherson. 
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Utmanarscouterna Gnuttarna 15-19 år 

vt-18 

Möten - Under mötena har vi för det mesta planerat men vi har också hjälpt kåren att flytta. 
Nattvolley - Vi spelade volleyboll med en massa andra kårer under natten. Vi var utklädda till 
gamlingar. 
Reggen - Blev vi nästan insnöade och fick sova på ett jättekallt golv. 
Bullfest - Var arrangemanget som tog upp den mesta planeringstiden på våra möten men när vi 
var klara blev det till ett lyckat arrangemang med många glada leenden. 
Sommarlägret - Under extrem torkan fick vi inte göra upp någon eld vilket lämnade oss utan 
uppgifter under stora delar av lägret. Därför hade vi mycket tid på oss att lära känna andra 
scouter och ta det lugnt. 
Kebnekaise - 2 av våra utmanare, Mikael och Olof, följde med en annan kår upp på kebnekaise. 

ht-18 
Under höstterminen har vi bla hunnit med; Ett läger till Grönby hage, en resa till Laserdome, 
träffat andra scouter, varit på olika lite större arrangemang, lekt massa olika lekar (både inomhus 
och utomhus), haft halloween möte där vi karvade pumpor, firat kårens årsdag, deltagit på 
julmarknaden, samt bedrivit tomtetjänst. 

Våra mest uppskattade händelser 
Vårt läger till kårens stuga i Grönby hage där våra förstaårs utmanare fick möjligheten att ta 
märket "början" genom att klara sig 24 timmar ensam i naturen. De övriga scouterna hade 
övernattning i stugan där det tillagades en 3-rätters middag.  
 
Vi planerade ett möte där vi bjöd in olika scouter och åkte till Malmö och spelade några 
omgångar Laserdome. Efteråt åkte vi även till Burger King och åt glass. 
 
Vi har åkt på arrangemang på både distriktsnivå och i vår närhet, så som Solstinget, Bakvänt och 
Joti. 
 
Under juldagarna ställde några av utmanarna upp på att vara tomte hos familjer för att samla in 
pengar till Gnuttarnas verksamhet. 
 
Under våren så var Niklas Euström, Camilla Greko och Liza Larsson ledare på avdelningen. 
Dessa ledarna stannade kvar under hösten men fick även tillskott av Johan Havenberg. 



 

 

Trelleborgs scoutkår 
Gemenskap och friluftsliv

sedan 1911
 

Roverscouter Mulle meck 18-25 år  
Under året som har gått har Mulle Meck byggt vidare på många av våra ideér. 
Våran avdelnings instagramkonto har fortsatt lägga upp bilder från våra 
möten varje vecka och har nu ca 90 följare. Vi har åkt till Grönby där vi på våren kollade Mello 
och åkte pulka medans på hösten så städade vi och sorterade lådorna i köket. Vi arrangerade 
även en vandringshajk för vår avdelning som tyvärr avslutades tidigt på grund av 
väderförhållanden. Men under hösten så hade vi en vinter vandringshajk där vi fick kämpa för att 
få upp ett tungt militärtält som saknade delar på endast 5 personer.  
 
Våra vanliga möten har haft teman från projektplanering till sandslottsbygge och vi har även åkt 
ut på Roverarrangemang i skåne för att träffa andra Roverscouter. 
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Webgruppen 
Webgruppen har under året som gått ansvarat för driften och utvecklingen av de digitala 
plattformar som kåren använder sig av. Det är Hemsida, Maillistor, Facebook och Instagram. 
Webgruppen har bestått av Marie Andersson och Johan Havenberg. Gruppen har löpande 
uppdaterat hemsida och Facebook med aktuell information samt delat bilder på verksamheten på 
Instagram med hjälp av ett antal så kallade redaktörer, dvs ledare på olika avdelningar med 
tillgång till att skapa inlägg. 
 
Arbetet med att införskaffa "Goggle G-suite for non-profits" påbörjades och i slutet av 
verksamhetsåret värvades två personer för att hjälpa till med att sätta upp detta. Webgruppen har 
också förberett för att flytta hemsidan till Scouternas nya plattform, men pga av resursbrist har 
inte överflyttning påbörjats. 
 

Utbildning 
Under året 2018 har Mikael Persson gått Leda Scouting och Olof Linge 
påbörjat Värdebaserat ledarskap som kommer att slutföras våren 2019. 
 
Kårens ledare har även fortsatt att arbeta kontinuerligt med “Trygga möten” som är en 
obligatorisk kurs för alla och som ska uppdateras vart tredje år. Under året har extra många gått 
kursen eftersom flera ledare hade certifikat som gick ut under hösten.  
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Midsommardans 
Kåren anordnade som traditionen bjuder midsommardans i Östervångsparken. Sång och musik 
kring stången var ett uppskattat inslag då många dansade. Det anordnades ett lotteri samt 
försäljning av godsaker och ballonger.  

Sommarläger Sjöröd 
Trelleborgs scoutkår packade buss och lastbil med scouter och 
material 29 Juli 2018. Målet var Sjöröd på Österlen där ett 
samarbete mellan alla de skånska scoutdistrikten bjöd in till 
Regionläger. Temat för veckan var Bazaar, eller marknad, som 
kopplade Skånes starka tradition med marknader samman med 
marknader från hela världen.  
 
Det var 80 kårer, ca 2500 deltagare varav 90 från Trelleborg som deltog i vad som skulle bli ett 
läger som utmanade oss och gick till historien på grund av den ovanliga värmebölja och torka 
som rådde. Det var eldningsförbud i hela Skåne och in i det sista var det oklart hur säkerhet kring 
eld och hur matlagning skulle påverka veckan. Det blev verkligen en utmaning för lägerledningen 
och deltagarna att ro veckan i land då det inte blev något undantag för scouterna, all öppen låga 
var totalförbjuden. Vi blev serverade en varm måltid om dagen som tillagades i centralköket och 
serverades på ängen. Logistiken kring detta var naturligtvis en utmaning men med fantastiskt gott 
humör bland ledare och scouter löste sig de flesta problem.  
 
Uppbyggnaden av lägret centrerades inte kring våra eldstäder och patrullkök som tidigare år, att 
skapa skugga blev viktigt. Värmen tog ut sin rätt så uppbyggnaden av lägret tog lite längre tid än 
vanligt.  
 
Invigningen och de flesta aktivitetspassen hölls på Röla som låg en bra bit bort. Det plåstrades 
om många skavsår under veckan, att dricka mycket och att hålla sig i skuggan blev också viktigt 
för att orka hela dagen. Det togs många svalkande dopp i Gyllebosjön. 
 
Efter halva veckan åkte våra Spårarscouter hem, några hade gjort sig förtjänta av en mini 
lägerhäst som delades ut på en ceremoni innan hemfärd. På hemresedagen för spårarna 
anordnades en stor Bazaar på lägerrådet där varje by hade anordnat en aktivitet får scouterna. I 
vår by skulle man göra stora såpbubblor. Det blev en väldigt lyckad och uppskattad aktivitet 
bland stora och små.  
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Utmanarlaget, Gnuttarna, bodde i UTRObyn. De sågs mest hänga under skuggan dagtid, nattetid 
hölls det aktiviteter i deras eget café på långt avstånd från det stora sovande lägret på Sjöröd där 
nattvakter patrullerade för att hålla säkerheten på hög nivå. 
 
Lägerveckan avslutades med musik och dans på Röla. Is i stora kar delades ut för att kyla ner 
publiken. På kårens egna avslutningsceremoni delades det ut lägerhästar till flera scouter, 
lägerskinnet signerades och vi reflekterade över de utmaningar vi ställts inför.  
Nämnas ska också att en upptäckarscout från vår filial i Bryssel deltog hela veckan. 
 
Ett högt Ompa ekade på den nedpackade lägerplatsen, scouter och ledare begav sig hemåt med 
nya erfarenheter i ryggsäcken. 
 
Trelleborgs scoutkårs ansvariga för sommarlägret var detta året Marie Andersson och Annika 
Hellman. 

Kårens årsdag 
År 2018 firade Trelleborgs scoutkår 107 år och detta gick till historien som det första firandet i 
våra nya lokaler. Under ceremonin invigdes både nya scouter och nya ledare och det delades även 
ut vissa förtjänstmärken. Efteråt bjöds det på fika.  

Fredsljus 
För fjärde året i rad hämtade kåren fredsljuset i Helsingborg. Med 
fredsljuset deltog vi sedan i kröningen av Trelleborgs lucia samt vid 
lykttändningen vid första advent. Årets budskap som följde med 
Fredsljuset var kopplat till scoutlagens andra punkt “En scout är ärlig 
och pålitlig”. 

Julmarknaden 
Årets julmarknad var tillbaka på Rådhustorget efter ett par år på andra platser. Traditionsenligt 
anordnades ål-lotteri, mat-lotteri, fiskedamm, chokladhjul och julklappslotteri. Regnet öste ner 
vilket ledde till något färre besökare än vanligt, men den varma korven och glöggen var populär 
hos de tappra men frusna besökarna. 
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Tack 
Till slut vill vi tacka alla våra medlemmar stora som små för det gångna verksamhetsåret. Vi vill 
även rikta ett speciellt tack till våra ledare i kåren som under året lagt ner både tid och 
engagemang för kårens verksamhet. Utan alla våra scouter, ledare och föräldrar hade vi inte haft 
möjligheten att erbjuda en fantastisk verksamhet som gör scouter redo för livet och i varje möte 
överträffa scouternas förväntningar.  
 
Vi vill också tacka alla de företag, organisationer, fonder och stiftelser som på olika sätt bidragit 
till och stöttat vår verksamhet under det gångna året. Utan alla medverkande som ger och gör 
efter förmåga hade vi inte varit där vi är idag.  

 
 
 


