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Inledning
Styrelsen för Järnbrotts Scoutkår, medlem i Scouterna riksorganisationen, redovisar härmed kårens verksamhetsår i 
denna verksamhetsberättelse för perioden 2020-07-01 – 2021-06-30.

Styrelsen och kårstämman
Styrelsen för Järnbrotts Scoutkår har under verksamhetsåret 2020-2021 haft 9 styrelsemöten. Till styrelsemöten har 
samtliga ledare i kåren samt utmanarscouter varit inbjudna. Till ett styrelsemöte varje termin har representanter från
alla avdelningar särskilt bjudits in.

Styrelsens sammansättningar har under året varit:

Kårordförande  Annie Olsson

Vice kårordförande Maria Friberg

Kassör Nils Lindskog

Sekreterare Maria Larsson

Ledamot / Utmanarrepresentant Max Toth

Suppleant Jonas Carlsson

Suppleant Conny Rankin

Suppleant Ellie Rankin (äventyrare)

Revisorer har under verksamhetsåret varit  Patrik Johansson och Ellen Björnhage.

Revisorsuppleanter har varit  Jan Resti och Marcus Andersson.

Firmatecknare under verksamhetsåret har varit ordförande och kassör var för sig.

Den 14/10-20 genomfördes kårens höststämma (årsmöte). På denna deltog  24 medlemmar.

Medlemmar
Vid verksamhetsårets slut, 2021-06-30, hade kåren 131 registrerade medlemmar i Scoutnet. 
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Avdelningsverksamhet
Under verksamhetsåret har det bedrivits avdelningsverksamhet för åldrarna 8-18 år fördelade på fyra 
åldersgrupper.

Kåren har även haft träffar för familjescouter, 5-7 år, under året. 

Spårarscouter, årskurs 2-3, måndagar, 17:45-19:00

Upptäckarscouter, årskurs 4-5, måndagar, 18:30-20:00

Äventyrsscouter, årskurs 7-9, måndagar, 18:00-20:00; årskurs 6 onsdagar 18:00-20:00

Utmanarscouter, årskurs 16-18 år, tisdagar

Familjescouter, 5-7 år, några söndagar under året

Avdelningarna har också haft övernattningar, hajker samt deltagit i tävlingar och andra arrangemang.

Spårare

Under hösten arbetade spårarna mycket med att lära sig använda stormkök,
som de sedan fick bevismärken för på terminsavslutningen. Syftet med denna 
övning var att barnen självständigt skulle kunna hantera ett stormkök på ett säkert 
sätt och veta vad de skulle göra i samband med användningen. 
Målet var att de skulle vara med och lära ut användning av stormkök på kårens 
aktivitet i Positivparken den 3 oktober. Under terminen arbetade
spårarna också mycket med olika typiska scoutgöromål som chiffer, lättare 
sårvård och grundläggande eldning.

Det var även en övernattning i scoutstugan där tio barn och fyra vuxna närvarade. Under denna 
övernattning gjorde vi kontroller från tävlingen Äventyret som i år ägde rum ute i kårerna. Vi lagade all 
mat utomhus, lunch på stormkök och middag över öppen eld. Barnen var med i alla moment kring 
matlagningen och uppfattades tycka det var kul. Det har varit cirka 15 barn per möte samt två till tre 
ledare och några extra föräldrar.. Varje möte har ägt rum utomhus oavsett väder på grund av Covid-19.

Sida 4 av 14



Under våren var terminen mer strukturerad med ett tema som ledarna bestämde, 

Naturligt. Spårarna lärde sig om allemansrätten, fåglar och annat som är bra att 

känna till i naturen. Vi arbetade vidare med stormköken, vilket barnen själva hade 

önskat, där de helt självständigt lagade mat på ett dubbelmöte. Under terminen har 

varje patrull haft ett träd som de ska följa upp för att se vad det kunde vara för 

något. De valde träd redan under vintern och följde sedan detta fram till att de gick 

på scoutsommarlov.

Under vårterminen hade inte spårarna  någon övernattning, men istället en halvdag i Sisjön där barnen 
fick i uppgift att checka av en lista med saker de hittade i naturen och se hur långt våren hade kommit. 
Den dagen tog vi en promenad runt sjön och hade cirka 12 barn och fyra vuxna med oss. Vi hade även en
heldag i Delsjön där det var fem barn och tre vuxna med. Under denna dag fick barnen i uppgift att bland
annat skapa olika saker som de sedan skulle förklara för oss hur de hängde ihop, testa att tälja, laga lunch 
och middag på stormkök, hantverk och hitta olika saker i naturen att  lägga i alfabetisk ordning. Några av 
barnen vadade omkring intill strandkanten en stund och tyckte det var skönt.

Under terminen har avdelningen även arbetat vidare med märkena Plåstra och Tända. 

Nästa alla barn kunde vid terminens slut få dessa märken.

Under våren har det varit ungefär lika många barn och ledare 

som under hösten och alla möten har hållits utomhus. 
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Upptäckare 

HT-20
Upptäckarna arbetade under HT20 med mycket scoutkunskap samt makramé inför 
aktiviteten i Positivparken. Uppslutningen på höstens möten var mycket god. Alla
möten hölls utomhus och det enda mötet som inte kunde genomföras på ett säkert
sätt mht till covid-19 var klättermötet som ställdes in. 
De har haft mycket fokus på kniv och yxa och innan restriktionerna skärptes hann de
med att ha ett läger i Hajkås. De äldsta tilldelades då en lånekniv på fredagen som de
skulle ansvara för under hela helgen, som ett test för att se om de var redo för
knivbevis. Då distriktsaktiviteten Äventyret blev inställd fick upptäckarna istället chans
att genomföra dessa kontroller tillsammans under helgen i Hajkås. De fick även lära
sig att göra egna hajkpatroner vilket var uppskattat av alla. Knivbevis delades ut till 3
upptäckare.

VT21 Även denna termin var uppslutningen hos scouterna god trots rådande omständigheter. Inget läger 
eller övernattning genomfördes denna termin. Temat för vårterminen
var märket Naturligt, som för upptäckarna innefattade träd, fåglar,
väder och djur i naturen. Då det inte blev en övernattning hade de
istället en halvdagsaktivitet en söndag och en heldag med paddling en
lördag. Halvdagen genomfördes i Sisjön där scouterna hade med sig
matsäck. På heldagsaktiviten den 8e maj paddlade upptäckarna i
Delsjön, flera av dem vågade även bada i det iskalla vattnet. Scouterna
lagade både lunch och middag på stormkök under denna dag.
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Äventyrare
  

Kåren har under verksamhetsåret haft två äventyraravdelningar, en grupp på måndagar för 

scouter i åk 7-9 och en grupp på onsdagar för scouter i åk 6. Måndagsgruppen har bestått av

7-9 äventyrare uppdelade i patrullerna Guldfalken och Bebe Falk samt en ledare. Onsdagsgruppen har 
bestått av 15-16 äventyrare uppdelade i patrullerna Kungsörn, Kattuggla och Hök samt tre ledare.

Under höstterminen hade måndagsgruppen 11 och onsdagsgruppen 12 egna avdelningsmöten. 
Avdelningarna hade också några gemensamma aktiviteter under hösten: ett orienteringsmöte i Ruddalen, 
Newbiehajken och en dagsutfärd med Äventyretkontroller i Sisjön . Några äventyrare var med på kårens 
årsmöte och några var med på aktiviteten i Positivparken. 

Båda grupperna ägnade flera möten åt att ta stormköksbeviset och åt att jobba med verktygs- och 
eldningsmärken. 

Måndagsgruppen valde att under senare delen av terminen jobba med intressemärkena Mörker och 
Inkludering. 

Patrullerna genomförde sina årsmöten i slutet av terminen. 

Höstens terminsavslutning genomfördes i mindre grupper vid tre olika

tillfällen pga Corona, då bakade äventyrarna pepparkakskrabbelurer

över öppen eld.
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På årets Newbiehajk 26-27/9 deltog 18 äventyrare och tre ledare. Äventyrarna vandrade från Rotundan i 
Hindås till Hajkås, några kontroller passerades på vägen. Lunch lagades vid badplatsen i Hindås. 
Patrullerna övernattade i vindskydd som de byggt i skogen nära stugan.

Äventyret, som skjutits upp från vårterminen, genomfördes på ett annorlunda sätt. Arrangörerna skickade
ut instruktioner till kontrollerna som avdelningarna sedan kunde genomföra på egen hand. Resultatet 
rapporterades in till distriktet. Äventyraravdelningarna hade först tänkt göra sina kontroller i samband 
med en övernattning i Hajkås, men pga rådande restriktioner planerades det om till en dagsutfärd i Sisjön. 
I tävlingen deltog 13 äventyrare uppdelade på 3 patruller. Bland kontrollerna fanns bl.a eldning, chiffer, 
sjukvård och surrning. 
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Under vårterminen hade måndagsgruppen 12 och onsdagsgruppen 13 

egna avdelningsmöten, grupperna hade också tre gemensamma 

veckomöten och tre gemensamma dagsutfärder.I början av vårterminen 

jobbade grupperna med var sitt intressemärke, måndagsgruppen med 

Kodamärket och onsdagsgruppen med Vädermärket.

Båda äventyrargrupperna provade på 

geocashing, först på var sitt kvällsmöte, sedan 

under en gemensam dagsutfärd i 

Änggårdsbergen.

När våren närmade sig hade båda grupperna var sitt odlings- och hantverksmöte då de sådde krassefrön 
och knöt makraméamplar.

Onsdagsgruppen ägnade en del tid åt märket 

Bra kompis. Bl.a gjorde de skyltar som användes till ett 

ljusspår på äventyrarnas gemensamma 

St Georgskväll vid scoutstugan.

St Georgshelgen fortsatte med en dagsutfärd till Hajkås under lördagen, eftersom det pga rådande 
restriktioner inte gick att ha en övernattning som det först var tänkt. Dagen ägnades åt att hugga, såga, 
elda, laga mat och bygga.
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Även flera av kvällsmötena under terminen ägnades åt verktyg 

och eldning. Några av äventyrarna blev klara med yxa-/sågbeviset,

några med märket Elda.

Äventyrarna övade bl.a på att tända med tändstål och

måndagsgruppen provade på att baka i reflektorugnen.

I slutet av terminen jobbade måndagsgruppen med märket Förebilden, då de bl.a 
planerade och genomförde ett orienteringsspår med kontroller i Ruddalen för 
onsdagsgruppen. En av kontrollerna var surrning, där patrullerna skulle bygga en stol.

Båda äventyrargrupperna ägnade också några möten åt märket Under ytan, bl.a en gemensam 

kväll vid Torpadammen och en dagsutfärd till Amundön.

v
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Utmanare

Paddling på Klarälven 13-18 juli
I juli åkte tre av utmanarna tillsammans med en förälder till Värmland för att under fem dagar
paddla kanot på Klarälven tillsammans med Sisjö scoutkår. Paddlingen startade i Likenäs och
avslutades cirka 10 mil söderut i Edebäck. Veckan bjöd på härliga vyer, go mat och nya kompisar.
En och annan droppe regn kom också... 

Vad vi utmanare gjort hösten 2020 och våren 2021: 
Den 18 augusti inledde vi höstterminen med att planera en kanothajk i Vättlefjäll. Veckan efter  inhandlades mat, 
packades material osv och vi utförde hajken helgen den 27-29 augusti. 
Sedan fortsatte vi med att planera en hinderbana vi själva skulle bygga. Planerandet tog  majoriteten av terminen att 
färdigställa. Vi designade och planerade inköp. I slutet av terminen fick detta göras digitalt pga pandemin. På de 
digitala mötena, som vi först hade på zoom som senare på Google meet gick vi också igenom vad som bestämdes 
på Scouternas stämma, vi planerade nästa termin och spelade spel. 
Vårterminen började vi ute i Ruddalen, vi byggde torn med pasta och lagade mat. Glida på isen hann vi också med.

Under våren byggde och målade vi hinderbanan. Det blev totalt 4 hinder. En tunnel, en vippbräda, balansgång och 
"taggtrådshinder" (med bjällror).

För att ha en paus i allt hinderbanebyggandet hade vi ett möte där vi inventerade fotogenlampor och fixade 
iordning de som inte fungerade. 

Rover

Under verksamhetsåret har kåren haft fem medlemmar i roverålder. Några av dessa har varit 

ledare på avdelningar under året. En har även varit suppleant i kårstyrelsen.
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Familjescouting

Under året har kåren fortsatt med familjescouting, 

vilket är en verksamhet där yngre barn (5-7 år deltar tillsammans med en vuxen. Aktiviteterna anpassas för
både barn och vuxna, alla deltar på samma villkor och vi gör aktiviteter tillsammans. Det är relationen 
mellan barnet och den vuxne som står i fokus. Den vuxne kan vara en förälder, mor- eller farförälder, 
släkting, vän till familjen eller någon annan person som barnet känner sig trygg med och har i sin närhet 
på något sätt. 

Ledaraktiviteter
Inga ledaraktiviteter har genomförts under året pga rådande restriktioner.

Kårgemensamma aktiviteter

Aktivitet i Positivparken

Under verksamhetsåret 20/21 har kåren medverkat på två aktiviteter i Positivparken. Den första 
aktiviteten genomfördes tidig höst där kåren deltog med både scouter och ledare. Även Västra Kansliet 
var med och informerade om scouting. Besökarna i parken fick chans att prova på att koka blåbärssoppa 
på stormkök, knyta en nyckelring med makramé, gå ett spår, grilla en korv och testa olika lekar. Under 
våren -21 genomfördes en liknande aktivitet, men i mindre skala och endast med olika lekar och makramé
som prova-på aktiviteter.

Läger

Planering påbörjades under vintern för ett gemensamt läger med vikingatema sommaren 2020 
tillsammans med Tynnered, Högsbotorp och Masthugget. Tyvärr fick lägret ställas in pga rådande 
restriktioner. 

Några av kårens utmanare genomförde en längre paddling på Klarälven under sommaren tillsammans 
med utmanare från Sisjö scoutkår.
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Distrikts- och förbundsarrangemang

Scouternas stämma
Kåren deltog med två delegater på Scouternas digitala stämma hösten 2020.

Distriktsstämmor
Kåren deltog med fem delegater på distriktets digitala höststämma och med tre delegater (av fem möjliga) 
på distriktets digitala vårstämma.

Äventyret 2020
Äventyret 2020 flyttades från vårterminen till höstterminen och genomfördes då i en annan form pga 
rådande restriktioner. Kårerna fick instruktioner till årets kontroller, dessa genomfördes sedan 
avdelningsvis under tävlingsperioden och resultaten rapporterades in till distriktet. Bland kontrollerna 
fanns eldning, surrning, chiffer och sjukvård. Äventyrarna genomförde sina kontroller under en 
dagsutfärd till Sisjön, medan spårare och upptäckare gjorde sina i samband med avdelningarnas respektive
övernattningar i stugan.

Övriga arrangemang

GÖK-Open 

Pga rådande restriktioner fick endast GÖK-kårerna själva delta i tävlingen hösten 2020.

Hajk-DM 

Hajk-DM hösten 2020 ställdes in p.g.a rådande restriktioner.
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Lokaler

Scoutstugan
De flesta av avdelningarnas veckomöten har hållits vid scoutstugan, de flesta av dessa har hållits utomhus.
Ledarna har använt stugan för planering och förberedelser inför mötena. Eldstaden utanför stugan har 
använts flitigt av avdelningarna..Stugan har också använts mindre än vanligt vid ledarmöten i form av 
styrelsemöten, avdelningsledarmöten, planeringsmöten etc då många av dessa möten istället hållits digitalt.

Spårarna hade en övernattning i stugan i början av höstterminen. Ingen extern uthyrning har skett under 
detta verksamhetsår, troligtvis på grund av Covid-19.

Hajkås
Under höstterminen genomfördes några enstaka läger i Hajkås, tex äventyrarnas Newbiehajk då de sov i 
skogen nära stugan och en övernattning med upptäckaravdelningen. Med anledning av Covid-19 hade 
avdelningarna inga övernattningar i Hajkås under vårterminen 2021, men äventyrarna var  istället där på 
en dagsutfärd i april.

Ekonomi
Kårens ekonomi redovisas i separat ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2020/2021.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften har under året varit 300 kr/termin för ordinarie medlemmar. Medlemsavgiften för 
familjescouter har varit 150 kr/termin.

Tack
Järnbrotts Scoutkår tackar bidragsgivare, alla ledare, roverscouter samt 

föräldrar och andra utomstående som på olika sätt stöttat och hjälpt kåren 

under året som gått.

Undertecknas

__________________ __________________ __________________
Annie Olsson Maria Friberg Maria Larsson

Kårordförande Vice kårordförande Sekreterare

Sida 14 av 14


