
  
  
   
   
  
  
  
  
  

Verksamhetsberättelse 2006 
 

 

Styrelsen för Knivsta Scoutkår av Svenska Scoutförbundet får härmed avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006. 
 

1. Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av: 

Mats Westerborn  ordförande 
Peter Wahlberg  vice ordförande   
Helena v. Loosdrecht  kassör 
Anders Engström  sekreterare 
Martin Björkman  ledamot 
Jesper Björkman  ledamot 
Mattias Eriksson  ledamot 
Lars Idmark   ledamot 
Seniorrepresentant   ordinarie och suppleant 
  
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden och ett antal underhandskontakter. 
  
Revisorer har varit Birger Eriksson och Göran Stridbeck 
 
Valberedning för 2007 har varit Henrik Svensson, Cecilia Wahlberg och Mattias Björkman. 

2. Medlemmar 

Vid årsskiftet 2006/2007 hade kåren 117 medlemmar vilken är en minskning med 20 medlemmar 
sedan föregående årsskifte. Minskingen kan främst finnas i Minioravdelningen vilket i sin tur 
beror på att Alsikeavdelningen upphört. Detta helt beroende på ledarbrist. Kåren har inte kunnat 
rekrytera aktivt i de yngre årsgrupperna pga brist på ledare. På den positiva sidan kan vi 
konstatera att avhoppen när ungdomarna blir äldre är förhållandevis mycket små, vilket kan 
tolkas som att vi bedriver en intressant och uppskattad verksamhet. 

Kåren har haft följande avdelningar och medlemsfördelning: 

 Bäver Minior Junior Patrull Senior Rover Ledare Totalt 

Vår 17 26 21 13 17 1 28 123 

Höst 17 16 22 18 12 8 24 117 

 

Vi kan fortsätta att glädja oss åt en mycket jämn fördelning mellan flickor och pojkar, och detta för 
samtliga avdelningar. Fördelningen mellan pojkar och flickor såg ut så här vid årsskiftet 
2006/2007: 

 Bäver Minior Junior Patrull Senior Totalt % 

Flickor 7 8 12 11 5 43 51% 

Pojkar 10 8 10 7 7 42 49% 

 



  
  
  
  

 

 
 

 Rover Ledare Totalt % 

Flickor 4 7 11 34% 

Pojkar 4 17 21 66% 

 

3. Kårsamlingar 

På söndagar då skridskoisen vid Särstabadet var fin sålde kårens avdelningar korv, godis och 
dricka vid Särstabadet. Efter ett par söndagar i rad så började en tradition att gry, fika uppskattas 
av ung och gammal. 

Under vinterhelgen den 28-29 januari deltog ett antal ledare på distriktets Upplandskurser. 

Kårstämman 2006 hölls den 12 mars, i Lippinge 

Mot slutet på vintern fick scoutstugan en värmepump, styrelsen hoppas att denna skall hjälpa till 
att hålla elräkningarna lägre trots stigande elkostnader. Småningom inpå 2007 så fick kåren 
halva investeringen (10.000 kr) åter i investeringsbidrag från kommunen, vilket var mycket 
uppskattat. 

S:t Georg firades i Gredelbykyrkan, vilken vi fått låna av frikyrkoförsamlingen. Bl.a. 
märkesutdelning och en sketch stod på programmet. 

Under April sålde kåren majblommor, med tyvärr en något begränsad framgång. Detta härleds till 
att skolorna började sälja i ”förtid” och när det var start så kände scouterna en stor uppförsbacke. 
Nästan alla scouter utom Jonas Carlsson som gjorde en super-insats och sålde jättemycket. 

Knivsta kommun firade Nationaldagen med scouterna som fanbärare, tårtserverare och annan 
assistans. Detta uppskattades så mycket att kåren fick en egen fridag i badhuset. 

Scoutis gick av stapeln en vecka efter skolavslutningen. Då skolorna slutade sent begränsades 
tiden till 4 dagar i midsommarveckan då lågstadiebarn deltog, och ett antal äldre scouter fick 
mycket praktisk träning i ledarskap. 

Sommarlägret ägde rum på Vässarö. Temat på det uppskattade lägret var pirater. 
Deltagarantalet var 69 personer: 43 scouter, 14 ledare samt 12 föräldrar och syskon. 

Under November arrangerades en uppskattad hantverksdag då scouter och ledare fick nya och 
förfinade kunskaper i praktiskt hantverk. 

När det lackade mot jul, på Luciakvällen, mannade kåren en uppskattad grillstation på 
centrumtorget, med korv, pinnbröd och lotterihjul. Åter ett välkommet kassatillskott. 

Då julbadet inte skall skjutas upp till de sista dagarna innan helgen arrangerade kåren ett julbad 
den 17 december och nyttjade därmed den fridag i badhuset vi fått av kommunen för 
nationaldagsfirandet. Flertalet ledare var aktiva och totalt var vi kring 100 personer på plats ! 
Rena och mätta av Kårordförandens förplägnad – risgrynsgröt, skinksmörgås, kaffe och 
pepparkakor - besökte flera en annan scout. Radioscouten Eskil van Loosdrecht hade året innan  
lett 9 scouter in på amatörradions bana, men just denna dag hade han större planer. Eskil 
arrangerade en amatörradiokontakt med den första svensken i rymden, Christer Fugleang. Från 
gymnastiksalen via amatörradiolänk till Australien lyckades 15 ungdomar tala med astronauten. 
En bedrift som satte Knivsta på den svenska nyhetskartan rätt ofta den veckan. En otroligt lyckad 
dag. 

 



  
  
  
  

 

 
 

4. Avdelningsverksamheter 

4.1 Bäverscouter 

 
Vårterminen startade 24/1 med upprop vid flaggstången i Lippinge! Vi hade 18 träffar!!(inkl 
söndagsträff med fågelholkstillverkning, korvförsäljning, hajk, St:Georg, Valborg mm) 4-
14barn/gång. Ca 9-14 barn per tisdagsträff! 
 
Höstterminen startade 12/9 med upprop vid flaggstången i Lippinge!Vi hade 11 träffar. 
Deltagandet har varierat mellan 8-21st/träff.  
Vi har haft ca 25 anmälda Bäverscouter under terminerna.  
Under terminernas gång har det både tillkommit och slutat barn. 
 
Vi har också haft hjälp av scoutföräldrar som stannat och deltagit på våra träffar. 
 
Vi samlas alltid vid flaggstången och går därefter ned till vår Bäverhydda. Vi har som tradition att 
säga bäverramsan och sjunga bäversången, valspråk och lösen.Vid tillfällen då vi har historier 
och andra framträdanden får barnen ”dra” en pinne med lägerbålsrop som är mycket uppskattat.  
På våra träffar har vi ägnat mycket tid åt olika scoutaktiviteter: knopar och knoprep, olika lekar, 
naturspår - naturupplevelser, fågelholksvård, allemansrätt med sketcher, hantverk(bl.a.  
Bäversvansar, packpåsar, snoddar till kåsor),reflexspår, stjärnbilder, eldvett, pinnbröd och lyktor. 
Vi har också enkel sjukvård samt till ”Bävermärket” skall barnen lärt sig sitt hela namn, 
födelsenummer, adress, telefonnummer, vad vi ledare heter, vår scoutkår och vår avdelning. 
Samt larmnummer 112! Detta är de jätteduktiga på!! 
 
Speciella händelser under året: 
Thinking Day med besök från Linné scoutkår med Etiopier!! 
Hemlig gäst: Brandman från Knivsta scoutkår!! 
Fredagsutflykten 26/5 med fiske och paddling i Pilsbo! 
Vi hade en familjedag 1/10 med naturspår från Ängby Park till Lippinge med utlagt spår, karta 
och kontroller.  Vackert väder och avslutning i Lippinge med korvgrillning. 
 
Sista träffen hade vi 28/11 med lägerbål nere vid vindskydden. Vi fikade, sjöng lägerbålssånger, 
fick höra roliga historier, sketcher och lägerbålsrop. Vi avslutade med en dikt ”Decembersaga” 
och sjöng sedan ”Vem kan segla för utan vind!” 
 
Ansvariga ledare under året: Per Mattsson och Lotta Wiström. 

4.2 Miniorscouter 

Våren 2006 

Under vårterminen hade vi fortfarande två stycken avdelningar, varav en i första hand riktad mot 
det snabbt växande Alsike. Totalt 26 stycken scouter och 8 ledare: Tommy Ahlborg, Anna 
Nilsson och Peter Mattsson på tisdagar samt Agneta Askemar, Niklas Brodin, Stefan Liljebris, 
Karin Stenborg och Rolle Westman på onsdagar (”Alsike”) . Avdelningarna har haft ca 15 träffar 
vardera. Terminen avslutades med en cykelhajk och övernattning i tält i Lippinge.  

Tolv stycken miniorscouter var med på kårens Piratläger på Vässarö. För miniorerna var 
lägertiden fyra intensiva dagar med bl.a trapperspår, segling, disko, lägerbål, piratjakt och bad. 



  
  
  
  

 

 
 

Hösten 2006 

Miniorernas aktiviteter startade den 19:e september med ett scout- och föräldramöte. De ledare 
som var klara för hösten var Anna Göransson Nilsson och Martin Björkman. Hjälp från föräldrar 
behövdes för att klara verksamheten. En ny ledare, Johan Werme , som tidigare varit ledare i en 
stockholmskår, anmälde sig som ledare. På grund av en del utlandsarbete har Johan inte kunnat 
vara med riktigt varje gång men har varit en stor förstärkning av ledarresursen för avdelningen. 
 
Minioravdelningen har träffats 13 gånger under hösten 2006 varav 7 gånger i Lippinge. Vi har 
gjort en vandring till Lunsentorpet med föräldrar. En del svamp hittades och korv grillades. Martin 
bjöd på Mandasi från Trangiaköket. 
 
En reflexjakt i störtregn i mörka skogen vid eljusspåret genomfördes med gott humör. Som 
vanligt avslutade vi med en önskelek och en önskesång. 
 
Lilla knivbeviset togs av alla. Knivträningen skedde på frukt (som blev fruktsallad) och på 
korv/gurka/ost med mera vilket omvandlades till goda partypinnar. Inga fingrar blev skadade så 
alla närvarande miniorer tog lilla knivbeviset med glans! 
 
Schiffer och annat scoutigt har vi också pysslat med och naturligtvis sålt julsaker och hantverkat 
på hantverksdagen och julbadat! 
 
Minioravdelningen ser fram mot en spännande vår med patrullerna Lodjuret, Järven och Räven! 
 

4.3 Juniorscouter 

Vårterminen 2006 
Ledare: Curt Almqvist, Thomas Carlsson, Johan Lund, Henrik Svensson och Mats Westerborn. 
Scouter: En grupp på 21 st juniorscouter, både förstaårs- och andraårs-juniorer. 
 
Måndagsmöten (14 st) 
Under våren ägnade vi oss bl.a. åt följande aktiviteter: 
- ta sjukvård och brand (med riktig släckning av brinnande docka med filt samt riktiga 
brandsläckare) 
- baka semlor 
- simma och ta livräddningsmärket (200 meter bröstsim, 25 meter klädsim, bärga dockan plus 
badvett) 
- godisorientering längs elljusspåret 
- friluftsmatlagning 
- fälla träd och ta yxbevis i Bergendal 
- på avslutningen såg vi filmen ’Ett hål om dagen’ som vi haft som högläsningsbok hela året 
 
Korvförsäljning 
Juniorerna skötte två pass med korvgrillning och –försäljning till skridskoåkare vid Särstabadet. 
 
Filmhajk 
Årets filmhajk i dagarna tre resulterade i följande filmer: 
- Kiosk och Rock 2 (kidnapparligan slår till igen, men Daniels spöke fixar ett lyckligt slut) 
- Mord och Spion (lejda mördare skjuter en hund för en tjuga och försöker spränga en bil) 
- Stadslägret (dokusåpa med stadsbarn i naturen under ledning av tapper scout) 
 
S:t Georg  
Vi spelade vår teater om scoutlagen för hela kåren och fick våra märken.  



  
  
  
  

 

 
 

 
Majblommor 
I år sålde vi majblommor i Knivsta Centrum som vanligt. 
 
Paddelhajk 
Vi knappt tio kanoter och motoriserad följebåt paddlade vi i dagarna tre i Färnebofjärdens 
nationalpark, nedre delen av dalälven, utanför Gysinge. Eftersom det bara var i mitten av maj var 
det rätt kyligt och lite blåsigt, men med stor tapperhet och lite draghjälp från motorbåten tog vi 
oss till vår mysiga övernattningsholme. Andra dagen var det rejält med vind så vi ändrade våra 
planer och stannade ytterligare en natt på samma holme, med bara lite kvällspaddling då vinden 
mojnat. Trötta men nöjda och glada paddlade vi en lagom tuff etapp för att komma iland på 
söndagen  
Det blev en värdig avslutning på scoutåret och det är med både stolthet och vemod vi släpper 
våra härliga 2-års-juniorer till patrullscouterna. 1-åringarna får vi fock glädjas åt ytterligare ett år. 
   
Sommarläger 2006 
Hela tretton juniorscouter var med på vårt kårläger ’Pirat 2006’ på Vässarö. Strålande väder, 
varmt och skönt vatten (men lite för mycket alger ibland) och fantastiska juniorscouter gjorde det 
till en superskön lägervecka i mitten av augusti. Eftersom patrull och senior paddlade kajak till 
lägret fick vi två dagar helt för oss själva. När miniorer och bävrar kom stack vi juniorer ut på vår 
kajakpaddling. Vi stekte hamburgare på trangiakök till middag på en klippa i havet, paddlade i 
solnedgången till olika öar och övernattade i Vässarös fasta vindskydd. Supermysigt! Som balans 
mot detta lugn ordnade vi disko i ”Cirkus” kvällen efter för alla kårer på ön, några hundra scouter.  
 
Höstterminen 2006 
Ledare: Agneta Askemar, Stefan Liljebris, Johan Lund, Karin Stenborg, Henrik Svensson och 
Mats Westerborn. 
Scouter: Vid terminsslutet var vi en grupp på 23 st juniorscouter, flest förstaårs-juniorer. Vi har 
tagit emot flera nya scouter under terminen. Det är roligt att många vill börja, men det har bitvis 
varit lite stökigt med många scout-ovana barn innan vi fått rutinerna på plats. 
 
Måndagsmöten (10 stycken) 
Under hösten ägnade vi oss bl.a. åt följande aktiviteter: 
- ta knivbeviset 
- tjäna balubas, köpa ingredienser och baka tårtor  
- bli skrämda av Seniorscouterna  
- hantverka (knivbälten i makramé) 
- elda och elda mer 
 
Älgjakt 
Älgarna vann klart i år igen och hur vi än drev och tjoade så kom de undan oskadda -  nu måste 
drastiska åtgärder till inför nästa år. Men korv är gott det också. 
 
Surr-och-vindskydds-Hajk 
En rejäl omgång surrning i Lippinge resulterade i en karusell (mycket snurrig och populär), en 
stege och diverse andra mindre projekt. På natten fyllde vi båda kårens fasta vindskydd med 
scouter och ledare och eldade, grillade marshmallows, berättade historier och (så småningom) 
sov gott trots lite kyligt väder.  
 
Spelhajk 
En fredagkväll i slutet av november övernattade vi i Lagga Ifs fina klubbstuga och spelade 
sällskapsspel och lekte lekar halva natten. 
 



  
  
  
  

 

 
 

Luciakvällen 
Juniorscouterna bemannade kårens aktivitet en timme under Luciavakan i Knivsta Centrum. Där 
eldade vi, sålde grillkorv och snurrade chokladhjul. 
 
Julförsäljning 
Vi drog vårt strå till stacken och sålde ljus, kort och adventskalendrar utanför ICA-Kniven. 

4.4 Patrullscouter 

Våren innebar 14 träffar och en hajk. 

Hösten innebar 16 träffar och 2 hajker. 

Höjdpunkten på våren var städhajken på Siaröfortet då vi krattade löv i skyttevärnen på dagen 
och lekte i fortet på natten. Rätt spännande och riktigt kul, men så var det Rutger som hade fixat 
det. 6 scouter och 4 ledare deltog. 

Sommarens läger på Vässarö hade flera patrullscouter som deltog. 

Höjdpunkten på hösten var kanothajken med Bålsta scoutkår. Först deltog vi upptakten till deras 
40 årsfirande, sedan paddlade vi till Skokloster.  4 scouter och 4 ledare deltog 

4.5 Seniorscouter 

VT 2006: Di Smaa 

Vi har haft 19 st ordinarie möten samt 5 st aktiviteter. Då var vi på en tävling, filthajk, 
julgransplundring, invigning av Knivsta torg under Knivsta marknad samt ett prova-på-dyk hos 
Uppsala Sportdykarklubb. 

Under terminen var vi 5 st seniorer som nästan alltid var där på alla möten och hajker samt 3 
ledare. Det var ett litet men kärnfullt gäng. 

HT 2006: Grodicus 

Vi började terminen med att bjuda in de nya seniorscouterna tillsammans med de gamla i ’Di 
Smaa’ till en invigning, som bestod i att lagets seniorer träffades 3 gånger. Laget bestämde sig 
för att ta ett nytt namn och bli Grodicus. Sedan hade vi 17 ordinarie möten samt 6 aktiviteter, som 
Jota, spökspår för juniorerna, Lucia vid Knivsta torg, vedhuggning, flytta komposthög samt 
livräddningsövning vid Julbadet. 

Vi har varit 12 st seniorer samt 3 st ledare under hela terminen. 

Seniorledare: Peter Wahlberg (ansvarig), Rutger Eriksson och Mikael Fridén 

4.6 Roverscouter 

Under året har det äldre seniorlaget ’Nilme’ övergått till roverscouting. Roverscouterna har inte 
haft några egna arrangemang inom kårens ramar, men deltagit desto aktivare i distrikts-, region 
och riksaktiviteter 

5. Lippinge 

Kåren har haft fortsatt stor glädje av scoutstugan i Lippinge, både för inomhus- och 
utomhusaktiviteter. Genom tillbyggnaden som nu kan anses helt klar har vi två stycken salar. Vi 
kan dela upp större grupper i två för att få lugnare möten och bättre verksamhet. Under våren 
genomförde vi en rejäl städdag då vi körde bort mängder av skräp som vi samlat på oss, både 
ute och inne. 



  
  
  
  

 

 
 

Under året har en vägförening bildats för grusvägen. Scoutkåren har tagit sin andel i 
vägföreningen och även sett till att grusa upp den sista biten av vägen, från röda ladan och till 
scoutstugan så att den skall hålla samma klass som den övriga grusvägen. Rutger Eriksson och 
Henrik Svensson har företrätt kåren vid vägföreningens bildande. 

Ett sorgeämne fortsätter att vara toalettsituationen. Vi vet att barn drar sig för att vara med på 
övernattningar pga utedassen eftersom dessa både är i dåligt skick och ligger relativt avsides. 
Man kan även anta att möjligheten att få hämtning av latrintunnor kommer att upphöra, som det 
redan gjort i flera andra kommuner, vilket skulle göra situationen akut. Mats Westerborn och 
Anders Engström har varit i kontakt med markägaren för tillstånd att gräva ner en tank och en 
infiltrationsbädd men vi har ännu inte fått något positivt besked. Under 2007 avser vi även titta på 
andra alternativ som t.ex. mulltoaletter. 

Seniorscouterna har gjort ett förtjänstfullt arbete med att fräscha upp lägerbålsplatsen. 

6. Ekonomi 

Trots ett budgeterat underskott på car 30.000 kr gjorde kåren en vinst på cirka 13.000 kr under 
2006. Huvudanledningen till detta är att den budgeterade kostnaden för ny toalettanläggning på 
25.000 kr inte blev av alls samt att vi fick ett bidrag på 10.000 kr från kommunen för den 
värmepump vi installerat under året.  

Kårens kontanta tillgångar uppgick vid årsskiftet till cirka 125.000 kr, vilket är något mer än den 
buffert på ett års medlemsavgifter (cirka 60.000 kr) som styrelsen anser det är viktigt att vi har. Vi 
ser dock att kåren har behov av att fortsätta anslå pengar till att lösa toalettfrågan. Ett ytterligare 
angeläget behov är fler och fräschare kanoter. Nuvarande är över 35 år gamla, men ’still going 
strong’ – liksom kåren som år 2007 firar sitt 40-års-jubileum! 

 

 

För Knivsta Scoutkår 

 

 

 

Mats Westerborn, ordf 

 

 

       Anders Engström, sekr 


