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Inledning 
Under verksamhetsåret 2019 har vi funnit oss tillrätta och verkligen landat i de nya lokaler vi 
flyttade in i 2018. Efter ett lite större projekt som en flytt har det varit välbehövligt att kunna 
fokusera fullt ut på den ordinarie scoutverksamheten och att erbjuda mängder av härliga 
scoutaktiviteter för olika åldrar. Som scout i Trelleborgs scoutkår har man under året kunna göra 
allt från att delta i våra avdelningsmöten i veckorna, mindre hajker och övernattningar med den 
egna gruppen, till att delta på världsscoutjamboreen som ägde rum i Nordamerika. Mer om vad 
som skett under året kan ni läsa på kommande sidor. 
 
2019 har Trelleborgs scoutkår funnits i Trelleborgs föreningsliv i 108 år och vi fortsätter att trots 
ökad konkurrens om barnens intresse och tid från andra föreningar och aktiviteter, teknologi 
med mera  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 2019 

I samband med kårstämman 2019 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. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har 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. Vi kan se att 
det ute på avdelningarna bedrivits en bra verksamhet i scoutings anda. När det gäller utbildning 
är vi på god väg och har under senare delen av året arbetat en del med att få ut information om 
hur scouternas folkhögskola är uppbyggd och vilka utbildningar som finns att tillgå, men har inte 
nått riktigt hela vägen. När det gäller rekrytering har det beställts en del grundläggande 
rekryteringsmaterial som delats ut i samband med våra olika arrangemang och genomförts 
kompismöten på en del av våra avdelningar, men då medlemsantalet minskat något finns det på 
detta område mer att arbeta med och utveckla framöver. 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. 

Medlemsantal under året 

Medlemsantalet var den 1 januari 2019 187 st medlemmar och den 31 december 2019 var vi 
totalt 165 st medlemmar, vilket innebär en minskning med 22  st medlemmar under året. 
Därutöver har vi haft 76 medlemmar i vår filial i Bryssel. Vi har även haft ett litet antal 
stödmedlemmar. 
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Styrelse under året 

Ordförande Johan Havenberg 

Ordförande Johanna Thysell 

Kassör Anette Evans 

Sekreterare Ankie Lisell 

Ledamot Mikael Persson 

Robert Farina 

                                    Gustav Fredlund 

Håkan Greko 

Suppleant Fredrik Lewin 

 
Kårstyrelsen tillträdde i samband med kårstämman den 24 mars 2019. 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 
Under verksamhetsåret 2019 har vi inte haft någon verksamhet för bävrar, då 
vi under 2018 var tvungna att prioritera de ledarresurser vi har i kåren och 
valde då att fokusera på Scouternas kärnverksamhet. 
 
Under året har styrelsen fört diskussioner i olika forum för att hitta intresserade ledare, dels för 
bäververksamheten men också för Familjescouting. 
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Spårarscouterna Insekterna 8-10 år 
Spårarscoutavdelningen Insekterna har under året 2019 haft 18 
avdelningsmöten på olika platser i Trelleborg med omnejd.  
Mötena har varit 3 timmars utemöten. 
  
Aktiviteterna har varit allt från matlagning, strandstädning, samarbetsövningar, stadsorientering 
med mycket fokus på patrull- samarbeten, bygga hinderbanor, lösa kluriga chiffer. 
Den 11/5 åkte vi till Sövdesjön och hade familjedag, där alla som ville fick paddla kanot. Ett 
mycket uppskattat arrangemang.  
 
Följande intressemärken har scouterna jobbat med under året; Mat-ettan, Tända, Sortera, Hitta 
och Klura märket. 
 
Året har också innehållit tre övernattningar i Grönby varav den ena var en tältövernattning 
tillsammans med den andra spåraravdelningen Slemmisarna. 
 
Under våren  har vi varit 20 scouter.  
Under hösten har vi varit 14 scouter. 
 
Under våren var Anders Hellman, Hans Englesson, Charlotte Malmqvist och George Schramm 
ledare på avdelningen. Under hösten var Anders Hellman, Charlotte Malmqvist och George 
Schramm ledare på avdelningen. 

Spårarscouterna Slemmisarna 8-10 år 
Under våren 2019 påbörjade vi några märken, bland annat plåstra, skapa och 
klura märket. Efter ungefär halva terminen så började vi med wild scout 
programmet. Under det programmet så gjorde vi hinderbana skapade patrull flaggor och besökt 
hästgård. Vi har även “botat jorden” och lagat pinnbröd. Vi passade också på att bjuda in 
föräldrarna för en tävling mellan scouter och föräldrar.  
 
Under hösten 2019 så hade vi tema rymden där vi sköt upp rymdraket blandade bränsle och 
besökte olika planeter. Vi hade även ett läger i Grönby hage med samma tema  
 
Under hela verksamhetsåret har ledarna på avdelningen varit: Mikael Persson, Veronica Ljung, 
Elin Oldén och Albin Linge, med hjälp av assistenterna Linnéa Norrman och Maja Andersson   
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Upptäckarscouterna Rovdjuren 10-12 år 
Vårterminen genomfördes med 11 barn och hösten med 11 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 hage. Båda gångerna så har detta varit uppskattat av 
scouterna. 
I samband med vår terminsavslutning så hade vi även brouppgift, vilket avklarades med bravur. 
 
När höstterminen startade hälsade vi 3 nya scouter välkomna till oss från Slemmisarna som 
började hos oss. 
Mötena präglas av högt tempo där barnen måste hållas sysselsatta, för att inte tappa fokus. Vi ha 
fokuserat på att lyssna på varandra och ordning och reda. Scouterna är nyfikna, vetgiriga och 
villiga att lära sig nya saker. 
Vi fortsatte med eldning och hur man håller elden levande med en del tävlingar runt detta. Men 
även hur man använder ett stormkök. 
Vi har när vi varit ute i naturen lärt scouterna vad man kan äta från växtriket. Vilket de visat prov 
på att de är riktigt duktiga på. Kniv, yxa, såg var också ett inslag i vår verksamhet så barnen kan 
hantera dessa på rätt och säkert 
sätt. Chiffer och karta och kompass har varit en del av verksamheten. Då barnen har fått lösa 
chiffer för att kunna ta sig från en plats till en annan med hjälp av karta. Vi har även utvecklat 
deras färdigheter i olika hantverk. 
 
Att kunna vara ute är väldigt tacksamt och flertalet av våra möten har avklarats utomhus. 
Vi ser nu med spänning fram emot 2020 med nya utmaningar som hajker under våren som 
kommer. 
 
Under hösten var Arne Christiansson, Fredrik Gullstrand, Magnus Löfgren, Sara Liljenberg, och 
Robert Farina ledare på avdelningen. 
Under vårterminen var Arne Christiansson, Fredrik Gullstrand, Robert Farina och Marcus 
Lindvall ledare på avdelningen med stöttning av assistenten Carl-Johan Persson.   
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Upptäckarscouterna Rovfåglarna 10-12 år 
Upptäckarscoutavdelningen Rovfåglarna har under 2019 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. 
 
Upptäckarscouterna har själva varit med och bestämt aktiviteterna genom att 
första mötet varje termin lista vad de vill lära sig och tycker är roligt. Sista 
mötet varje termin har vi gått igenom vad vi gjort och sett om vi lyckats pricka 
av listan. Det vi gjort har varit allt från teater, orientering, elda, lekar, 
matlagning, paddla, surra, slöjda, Star Wars, studiebesök på Vattenhallen mm. 
 
Scouterna har tagit bevismärke för Kniv, Yxa och såg samt Simma. Följande intressemärken har 
scouterna tagit under året: Spela-, Godagärning-, Klura-, Brinna- och Kanot-märket. 
 
Året har också innehållit två övernattningar i Grönby hage. På vårens stugläger var det 
spiontema där vi klurade och löste mysterium. På hösten gick lägret i Harry Potter anda då alla 
blev trollkarlar på Hogworths. På våren var vi också på Kanothajk i Sövdesjön och 
avslutningshajk för andraårs vid Ekholmsjön. Hösthajken i Snogeholm blev en utmaning med en 
natt med flera minusgrader. Rovfåglarna deltog även på sommarlägret Kragenäs på västkusten. 
 
Under våren var vi runt 14 upptäckarscouter och under hösten 18. 
 
Under verksamhetsåret har Joachim Sjölander, Marcus Lindvall och Annika Sjölander varit 
ledare och Joel Paxer och Truls Jönsson assistenter på avdelningen. 
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Äventyrarscouterna Skogsfåglarna 12-15 år 
Under året har avdelningen glädjande nog fortsatt att vara en stor avdelning 
som bestått av ca 25 st glada och engagerade äventyrarscouter. Under våren 
fick scouterna bl a utbildning i hjärt- och lungräddning samt besöka badhuset. De fick även öva 
på att planera egna möten då varje patrull ansvarade för att planera och genomföra ett möte för 
sina kompisar. Under hösten gick vi ”back to basic” och testade mycket gamla traditionella 
scoutaktiviteter. Bl a lekar som genomfördes på de tidiga scoutlägren, jämförelse av dåtida och 
nutida packningslistor för scoutläger, samarbetsövningar inom patrullerna etc.  Scouterna har 
under året självklart även övat på klassiska scoutkunskaper som surrning, eldning, slå upp 
vindskydd,  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 och en paddelhajk. Det var även 
många scouter som var med på sommarens höjdpunkt, sommarlägret på lägerområdet Kragenäs 
 
Under vårterminen var Johanna Thysell, Fredrik Lewin, Patrick Hansen, Ankie Lisell, Gustav 
Fredlund, Amy Macpherson och Anders Nilsson ledare på avdelningen. Dessa ledare fortsatte 
under höstterminen, förutom Anders Nilsson. 
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Utmanarscouterna Gnuttarna 15-19 år 
Våren 2019 har Gnuttarna gjort mycket. Vi har lärt oss mycket saker och vi 
har fått nya vänner. Nya upplevelser har blandats med gamla och vi har fått ta 
adjö till några av våra kamrater. Så vad har vi gjort? 
 
Terminen började som vanligt med planering. Vårt stora projekt för våren var Bullfesten, som vi 
år 2019 kallade för Bullared. Temat var Gekås i Ullared. Innan Bullfesten var vi på 2019 års 
”Regg”. Det var ett roligt läger där vi fick chansen att möta scouter från alla tre distrikt i Skåne. 
Strax därefter var det dags för Bullared. Vi var i Grönby Hage och trots få deltagare hade vi 
väldigt roligt ändå. 
 
Efter våra läger gjorde vi såklart andra saker. Vi höll bland annat i en laserdomekväll tillsammans 
med andra kårer samt icke-scouter. Under terminen generellt blev det mycket planering men tack 
vare det kunde vi genomföra ”halv sju hos Millis” och ”Lizamöte”. På mötet ”Halv sju hos 
Millis” lagade vi trerättersmiddag till varandra i två olika grupper som i slutet fick poäng. Det 
mötet var inspirerat av programmet ”Halv åtta hos mig”. Mötet hos Liza innebar picknick, mys 
och fyrhjulingar.  
 
Under den senare delen av terminen gick några av oss på Månstorps scoutkårs ”Måsens balla 
bal”. Under balen fick vi lära oss att bugga. Sedan höll vi i vår paddelhajk. Vi hade det mycket 
mysigt och skapade en närmare relation. Vi hade brouppgiften för de ankommande Gnuttarna, 
där vi hade brännboll och ett quiz. Såklart fikade vi också och visade hur riktiga Gnuttar har det.  
 
Terminen avslutades på Casablanca och under termin sa vi hejdå till Ruben, Jenny, Julia, Emil 
och Mikael. Vi saknar dem. 
 
Till slut så har vi ju fikat en massa och haft en massa mysiga skratt. Gnuttarna visar verkligen att 
en grupp av speciella individer kan fungera tillsammans och göra en massa fint. Nu blickar vi 
framåt!  
 
Under höstterminen 2019 har vi gjort massor av roliga aktiviteter och lärt oss en massa nytt. Vi 
har till exempel provat att köra rallysimulator hos Trelleborgs Rallyklubb. Det var mycket roligt, 
samtidigt som det var mycket lärorikt. Besöket var en höjdpunkt för oss alla och är något vi 
skulle vilja göra om igen.  
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Något som har varit mindre roligt men mycket lärorikt är planeringen av terminens aktiviteter. Vi 
har jobbat tillsammans som ett lag och har löst svårigheter tillsammans. Även om det inte är 
roligt att planera är det ett måste för en rolig och bra termin.  
 
Vi har även planerat övernattningar själva, till exempel en Grönbyövernattning och så har vissa 
av oss genomfört och planerat en ensamhajk. Vi har även medverkat på andra roliga 
arrangemang som Tinget, ”novemberarrangemanget” och JOTI.  
 
Andra exempel där vi har umgåtts med andra scouter och kompisar är när vi ordnade capture the 
flag med Månstorp. Vi har även haft ett kompismöte där vi lärde känna varandras kompisar och 
fick andra att bli intresserade av scouternas verksamhet.  
 
Det har varit en fantastisk termin och nu blickar vi framåt för ett fantastiskt 2020! 
 
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. 
 
 
 

Roverscouter Mulle meck 18-25 år  
Under vårterminen 2019 pratade Mulle meck mycket om roverprogammet 
och påbörjade även en del projekt som passade bra till de olika vägvalen. Vi 
jobbade även för att få ett mer fungerande program för terminen som skulle rikta sig till 
roverprogrammet och hade därför oftare projektmöten. Men även möten där i mellan där vi fick 
jobba som grupp. 
 
Under höstterminen 2019 har Mulle meck fortsatt ha möten varje vecka med blandat innehåll. Vi 
har bland annat träffat andra roverlag för att dela våra erfarenheter om att vara roverscouter och 
vi har även gjort reklam för vårt roverarrangemang Meckarskapet. På arrangemanget kom sex 
deltagare som alla var väldigt nöjda. Detta utvärderades för att till kommande år kunna bli bättre. 
Vi planerade även firandet av kårens årsdag som vi var ansvariga för. 
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Webbgruppen 
Webbgruppen 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. 
Webbgruppen 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 sätta upp "Goggle G-suite for non-profits" fortsatte under året men av olika 
anledningar lyckades vi inte ro iland detta. Webbgruppen har också påbörjat flytten av hemsidan 
till Scouternas nya plattform, denna är inte riktigt helt klar ännu. 
 

Utbildning 
Under året 2019 har Mikael Persson gått Leda Avdelning samt att 7st nya 
ledare i Bryssel har deltagit i Leda Scouting. 
 
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. 
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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. Detta årets midsommar bjöd på fantastiskt väder, och 
publikrekord gällande antal besökare 

Sommarläger Kragenäs 
Årets sommarläger genomfördes 20 juli – 27 juli, på Kragenäs 
lägerområde som ligger norr om Göteborg, i Tanums 
kommun. Vi var ca 90 stycken förväntansfulla scouter, ledare 
och ledarbarn som for iväg. Vi fick i år med oss en scout från 
vår Brysselavdelning, han var med redan 2018 i Sjöröd, så det 
blev ett kärt återseende för oss alla. 

Äventyret påbörjades på fredagen med att lasta lastbilen med all utrustning och packning. 
Lastbilen tillsammans med några scoutledare for iväg för att reka lägerplatsen och påbörja 
avlastningen så att det var ”serverat” till oss övriga som anlände på lördagen, efter några timmars 
bussresa. Väl framme var det dags att påbörja lägeruppbyggnaden. Tälten slogs upp och det 
påbörjades surrning av matplatser, uppbyggnad av spisar mm.  

Under veckan genomfördes en mängd olika aktiviteter, ex krabbfiske, äventyrsbana, segling, 
flottbygge mm och det blev tillfälle att genomföra bad vid ett antal tillfällen. 

Spårarscouterna deltog från start till mitten på veckan och vi hann med ett lägerbål tillsammans 
med andra scoutkårer innan det var dags för spårarna att åter åka tillbaka hem.  

Sommarlägret blev, trots det något längre avståndet, en härlig upplevelse för såväl våra scouter 
som ledare. Många trevliga minnen och upplevelser bär vi med oss från detta sommarläger. Till 
alla som var med att planera och genomföra lägret vill lägerledningen än en gång framföra vårt 
tack, utan er hade det inte blivit så bra som det blev. 
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World Scout Jamboree - Unlock a New World - Nordamerika 
Sommaren 2019 var det dags för World Scout 
Jamboree som arrangeras vart 4:e år någonstans i 
världen. Denna gång stod Nordamerika (USA, 
Mexico och Kanada) som värdar och lägret ägde 
rum på the Summit bechtel reserve som är ett 
enormt lägerområde i West Virginia, USA. Från 
Trelleborgs scoutkår var det 10 scouter och 3 st 
ledare ledare som gav sig ut på detta stora äventyr. 
En del åkte på en längre rundresa i olika delar av USA innan lägret och några anlände i USA 
dagarna före lägret. Oavsett vilken rundresa man gjorde eller om man kom direkt till lägret så 
fick man vara med om en oförglömlig upplevelse som man med säkerhet kommer att minnas 
resten av livet. Vad sägs t ex om extremt långa ziplines, stora skateboard- och bmx-parker, 
enorma fyrverkerier och lasershower samt tal /framträdande av kända personer som äventyraren 
Bear Grylls och tidigare generalsekreterare för FN Ban Ki-moon!? 

Kårens årsdag 
År 2019 firade Trelleborgs scoutkår 108 år och som vanligt firades årsdagen. Detta år var det 
roverlaget Mulle Meck som höll i och planerade firandet. Kårens årsdag var i år utomhus i 
Albäck där vi delade ut invigningsmärken, förtjänstmärken och märket Början till utmanarna. 
Efter ceremonin gick vi till lokalen för att fika och mingla. Där bjöds på varm choklad, kaffe, te 
och kanelbullar.  

Fredsljus 
För femte året i rad hämtade kåren fredsljuset i Helsingborg. Med fredsljuset deltog vi sedan vid 
lykttändningen vid första advent. Årets budskap som följde med Fredsljuset handlade om 
vardagsrasism, tolerans och öppenhet.  

Julmarknaden 
Årets julmarknad genomfördes återigen på Rådhustorget. Traditionsenligt anordnades 
mat-lotteri, fiskedamm, chokladhjul och julklappslotteri. Förutsättningarna var gynnsamma och 
julmarknaden var i år välbesökt.  
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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.  

 
 
 


