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Styrelsen för Knivsta Scoutkår av Svenska Scoutförbundet får härmed avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. 
 

1. KÅRSTYRELSEN 

Styrelsen har under året bestått av: 

Mats Westerborn  ordförande 
Karin Stenborg  vice ordförande 
Cajsa Duganoff  kassör 
Sussie Berglund  ledamot 
Ingela Marklund  ledamot 
Jenny Rahm   ledamot 
Henrik Svensson  ledamot 
Niklas Wahlberg  ledamot 
 
Styrelsen har under året haft regelbundna och protokollförda sammanträden och ett stort antal 
underhandskontakter. 
  
Revisorer har varit Birger Eriksson (ordinarie) och Rutger Eriksson (suppleant) 
 
Valberedning till 2012 år stämma är varit Mikael Fridén, Mattias Björkman och Johan Werner.  
 
Tommy Ahlborg har varit Stugfogde och Anders Engström Assisterande Stugfogde; Henrik 
Svensson har organiserat försäljningen av Majblommor samt ansvarat för bidragsansökningar 
och Thomas Carlsson har skött alla inköp av scoutvaror, bl.a. skjortor, märken och varor till 
julförsäljningen 
 

2. MEDLEMMARNA 

Vid årsskiftet 2011/2012 hade kåren 134 medlemmar vilket är en minskning med 8 medlemmar 
sedan föregående årsskifte. Avhoppen bland de äldre barnen är fortsatt relativt få. Som tidigare 
hade vi kunnat rekrytera betydligt fler yngre barn om vi haft ännu fler ledare, men vi får glädja oss 
åt att vi kan erbjuda en populär och givande verksamhet för våra medlemmar. 

Vid respektive årsskifte hade kåren följande avdelningar och medlemsfördelning: 

 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Rover 
Ledare och 
funktionärer

Totalt

2010 12 26 31 21 14 13 25 142 

2011 12 26 23 20 21 12 20 134 

Ändring 0 0 -8 -1 +7 -1 -5 -8 
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Fördelningen mellan flickor och pojkar är nu utjämnad så att vi har en i stort sett helt jämn 
könsfördelning bland våra ungdomar.  
 
Fördelningen mellan pojkar och flickor såg ut så här vid årsskiftet 2011/2012: 

 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Totalt % 

Flickor 6 12 8 8 16 50 49% 

Pojkar 6 14 15 12 5 52 51% 

 

 Rover Ledare Totalt % 

Flickor 3 8 11 34% 

Pojkar 9 12 21 66% 

 

3. KÅRENS GEMENSAMMA AKTIVITETER 

Under vinterhelgen den 30-31 januari deltog ett antal ledare på distriktets Upplandskurser, dvs 
kurser i bl.a. hantverk, lägerbålsledning och scoutledarskap. 

I år var det andra året för vårt Vintercafé. Under 9 vinterhelger under januari-mars hyrde 
scoutkåren Minigolfstugan vid Särstabadet och sålde våfflor, korv, kaffe, varm choklad med mera 
till skridskoåkare och vinterflanörer. Emma Westerborn och Ebba Idmark hade huvudansvaret för 
den lyckade aktiviteten. Caféet blev snabbt mycket uppskattat och välbesökt och förutom att vi 
tjänade en slant så var det bra reklam för scoutkåren och spännande för alla scouter som hjälpte 
till med serveringen. 

Kårstämman 2011 hölls den 13 mars, i Minigolfstugan – direkt efter stängning efter den sista 
dagen med Vintercafé under säsongen 2010-2011 

S:t Georg firades traditionsenligt den 23 april, i år i Kupolen. På programmet stod som vanligt 
märkesutdelning. Upptäckarscouterna spelade upp sketcher kring Scoutlagen, avgav scoutlöften 
och fick som bevis på detta ”Var Redo”-märket. Äventyrsscouternas traditionella teaterpjäs om 
St. Göran och Draken byggde i år på ett antal bisarra repliker som de olika patrullerna tvingats 
väva in i sina respektive akter. 

Under april sålde kåren majblommor på sedvanligt sätt. Plus att en grupp åkte till Stockholm och 
sålde med gott resultat. 

Scouterna gick traditionsenligt fackeltåg och tände Lions kase vid Valborgsfirandet vid 
Särstabadet. Uppslutningen var som vanligt mycket god och kasen brann som vanligt mycket 
bra. 

Miniatyret och Upptäcktsresan ställdes in i år eftersom distriktet var hårt engagerat i Camp-in-
camp och World Scout Jamboree. 

Ledarfesten hölls i år den 20 maj och var som vanligt välbesökt och uppskattad. Kåren stod för 
fina råvaror som ledarna tillsammans lagade till hemma hos Westerborns och sedan bjöd sig 
själva och sina ”respektiven” på. Dansen pågick till fram på småtimmarna. 

Den 22-23 maj hade vi sedan fixardagar i Lippinge under hustomten Tommys ledning. Måla, 
spika undertak, lägga takpapp och spika panel fanns bland arbetsuppgifter. Dessutom fick vi kök 
och förråd rejält urstädade. 
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Sommarlägret förlade vi till Kopparbo redan 
2-6 juni. Tillsammans med några andra 
kårer hade vi stor glädje av Kopparbos olika 
aktiviteter under lägret Älva-11.  

Från Knivsta var vi runt 90 personer och vi 
såg till att bidra med god stämning och roliga 
uppträdande på lägerbålen samt diverse 
andra insatser. Den största överraskningen 
var hur ljust det var så här på försommaren. 
Första morgonen vaknade scouterna redan 
kl 4 och ville gå ut och hugga ved! Men det 
löste sig redan andra morgonen när 
sömnbristen började göra sig gällande. Vi 
klättrade, gick naturspår och bakade bröd i 
vedugn och mycket mera.  
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Från kåren deltog nästan 20 scouter i den stora scouthändelsen World Scout Jamboree i 
Rinkaby i Skåne. Vi var samlade i samma by (Havsörnen) där Ida Westerborn var en av våra 
ledare. Förutom vår egen by så var flera Knivstascouter aktiva som funktionärer under lägret. 
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Efter jamboreen var kåren Home Hospitality värdar för 20 Isländska scouter under fyra dagar, 
Scouterna bodde i familjer och på dagarna ordnade vi ett gemensamt program. En dag badade 
och paddlade vi i Valloxen och en annan dag åkte vi till Stockholm och besökte Wasa-museet 
och Gröna Lund. Något som var extra viktigt för våra Isländska gäster var Shopping på H & M 
och hamburgare på McDonalds. 

 

 

 

Den 26-27 augusti hade vi en ledarvårdshajk till lägerskolan på Hyttön i Älvkarleby. Vi lagade mat 
och myste ihop på fredag kväll och hade en härlig paddling med friluftslunch i strålande sol på 
lördagen. 

Under hösten genomfördes traditionella aktiviteter såsom Luffarhajken, Hösthornet, JOTA och 
kårdisco. Vi sålde julsaker samt några helger samt grillade korv och sålde lotter på nya torget 
under Luciavakan. 

Julbadet är numera en tradition och den fjärde advent disponerade vi badhuset själva under 
några timmar. Tack Pelle och Sussie för ett fint arrangemang och god gröt. Mätta, rena och glada 
avslutade vi verksamhetsåret 2011. 
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4. SCOUTAVDELNINGARNA 

4.1 Bäverscouter 

Våren 2011 

Under våren 2011 var Ingela Marklund, Carina Westerdahl och Nicklas Wahlberg ledare för ca 13 
bävrar. Vi var ganska jämt fördelade mellan flickor och pojkar. 
 
Vi har hållit på med mycket hantverk och pysslande. Barnen har till exempel dekorerat en egen 
matpåse, samt gjort band till kåsor. Vi har även snickrat fågelholk. Tillsammans med Spårarna 
har vi haft lägerbål. Inför fackeltåget på Valborg har vi haft fackel-/eld-träning. Bäverhajken ägde 
rum 14-15 maj med övernattning i tält i Lippinge. Barnen fick möjlighet att medverka på 
sommarlägret i Kopparbo, Dalarna då vi och några andra Scoutkårer medverkade. På lägret fick 
barnen prova på klättring, paddla kanot och så gjorde vi turer i naturen med olika uppgifter att 
lösa. Totalt var vi ca 90 från Knivsta scoutkår på lägret, varav 7 st bävrar 
 
 
Hösten 2011 

Till hösten 2011 var Marika Ileskog, Carina Westerdahl och Nicklas Wahlberg ledare för ca 15 
bävrar. Vi var ganska jämt fördelade mellan flickor och pojkar. Vi har satt en max gräns på ca 15 
barn då 5 per ledare är rimligt att klara med. 
 
Traditionellt startade vi med att barnen fick bygga upp Bäverhyddan, där vi gärna samlas och 
exempelvis sjunger, leker och gör tändstickan. Hitta Vilse hjälpte oss att ge barnen ett verktyg på 
hur de ska agera i skogen om de kommer bort. Matlagning har provats på utomhus över öppen 
eld, då vi gjorde krabbelurer med barnen. Aktiviteterna har varierat från lekar till pyssel, såväl ute 
som inne. Vi har pratat om vikten att använda reflex i mörker samt tittat på stjärnbilder och läst 
berättelser/sagor kring dessa. Vi har haft lägerbål tillsammans med Spårarna. Två väldigt 
uppskattade aktiviteter under hösten har varit kårdiscot samt julbadet. 
 

4.2 Spårarscouter 

Våren 2011 

Under vårterminen var vi 22 barn, 12 pojkar och 10 flickor. Ledare var Jenny, Sören, Johan och 
Li.  

Spårarna har bland annat varit nere på 
sjön och tränat på att kasta livlina och 
dragit sig fram med ispiggar. Vi har ätit 
spårarnas speciella samarbetes-semlor. 
Då ska de tillverka sin semla 
ihopbunden med en kompis. De har 
även bakat bröd ute på eldtunnorna – 
det är ett mycket populärt inslag. Gott 
blir det också!  

Scouterna har haft lägerbål med 
Bävrarna, fackelträning inför sista april, 
chiffer, knopar och Hitta vilse. På 
sjukvårdskvällen använde vi teaterblod 
och tränade på högt läge och att ringa 
112. Nästan lite läskigt. 

Sören hade med sig olika fiskar, en gädda, en abborre och en gös, som vi rensade och grillade 
över elden. Under rensningen skulle ingen av scouterna äta, men sen ville alla ha mer.  

Spårarna har även sålt majblommor och gått fackeltåg till majkasen. 
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När vi skulle paddla kanot blåste det rejält så vi vågade oss bara ut en bit utanför bryggorna. 
Däremot fick barnen prova att kasta med kastspö och vi grillade äpplen och marshmallows.   

Årets läger var i Dalarna, Kopparbo och hette Älva11.  

 
Hösten 2011 

Vi började hösten med att dela in scouterna i fyra patruller: björnarna, lodjuren, vargarna och 
ekorrarna. Under hösten var spårarna 28 st, 15 pojkar och 13 flickor. Ledare var Jenny, Ingela, 
Johan och Sussie. 

Temat för höstens program var ”Att våga”. Vi började med att våga mötas med namnlekar, sedan 
har vi fortsatt med att våga elda, våga 
baka, våga sjunga, tillsammans med 
bävrarna. Vi har även vågat hjälpa, då 
gick vi igenom vad man har i 
sjukvårdsväskan och sedan klurade 
några ut hur man gör en bår av jackor 
och slanor.  

Våga vandra gjorde vi från Uppsala till 
Lunsen torpet, därefter vågade några 
prata i radio (JOTA) med andra 
scouter i Sverige. 

Spårarna jobbade länge med att göra 
egna patrullflaggor, som blev jättefina. 
Som avslutning grillade vi 

marshmallows och smaskade på pepparkakor och sjöng nere vid lägerelden. 

Våga dansa gjorde många scouter på kårdiscot med filmtema. Många av scouterna var utklädda 
till någon figur från filmens värld. 

Spårarna sålde scoutvaror utanför ICA på första advent, och vågade bada på Julbadet 
tillsammans med alla andra scouter. 

 

4.3 Upptäckarscouter 

Våren 2011 

Upptäckarna var drygt 25 st, varav 5 tjejer, och närvaron var alltid hög på våra möten. 
Ledare var Pelle Lidström, Maria Granevik-Lindström, Sussie Berglund, Lasse Idmark och Cajsa 
Duganoff.  
 
Förutom vårens kårgemensamma aktiviteter 
har vi roat oss med en massa saker. På St. 
Georg höll Upptäckarna i underhållningen 
och uppförde Lag/Löfte-teater på ett lysande 
vis. 
Mötena har innehållit semmelbak, eldning, 
lägerbål med sångträning, sjukvård mm. En 
måndag var vi hemma hos Cajsa och övade 
yx- och sågteknik i skogen. Det blev många 
yxbevis tagna den kvällen! 
 
Vi var även en måndag vid elljusspåret och 
orienterade efter godis. Inför Upptäcktsresan 
övade vi knopar, kompass och annat nyttigt 
men tyvärr blev tävlingen inställd. 
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Mats Westerborn var vänlig och ställde upp med gediget kunnande inom filmkonsten när 
filmhajken gick av stapeln i mars. Det blev som vanligt en hel del skjutande i patrullernas 
fantasifulla filmer och gott fika serverades till premiärgästerna (föräldrar och syskon). 
 
Scoutterminen avslutades denna termin med ett tidigt sommarläger, 2-6 juni, redan innan 
skolorna slutat. Vi åkte till Älvalägret vid Kopparbo och njöt av fantastiskt väder, klätterväggar, 
äventyrsbana, paddling och dammutforskning. Många av kårens stora scouter saknades pga 
stundande World Scout Jamboree, men våra härliga scoutpappor kompenserade något deras 
frånvaro och byggde en finfin matkyrka åt oss. 
 
 
Hösten 2011 

Till hösten kom några 01:or till oss från Spårarna och våra 99:or blev Äventyrare, men vi var 
fortfarande ca 25 scouter, varav 5 tjejer. Ledare var Pelle Lidström, Maria Granevik-Lindström, 
Sussie Berglund, Li Carlsson och Cajsa Duganoff.  
 
Under hösten hade vi 10 avdelningsträffar med en blandning av gamla populära teman såsom 
tårtbak (med ingredienser inhandlade med balobas), reflexspår, matlagning på stormkök och 
eldning i alla varianter. 
 
I slutet av september åkte vi till Hyttöns Naturskola för en efterlängtad paddelhajk. Vi paddlade 
längs en led i Dalälven i fullt solsken under lördagen. Scouterna lagade sin lunch patrullvis på en 
fin liten ö. Inga ofrivilliga bad men ett mindre skärsår som ”doktor” Sussie proffsigt tejpade ihop – 

en hellyckad dag! Natten sov vi 
inomhus på naturskolan och på 
söndagen utforskades 
timmerrännan utmed kanalen i 
Hyttön. Att följa pinnar i rinnande 
vatten är kul! 

 
Under hösten deltog Upptäckarna 
även på kårdiscot, julförsäljningen 
utanför ICA och julbad som denna 
gång ordnades av Pelle och 
Sussie med supergod julgröt. 

 
 

4.4 Äventyrarscouter 

Våren 2011 

Vi var 21 st scouter och ledare var Karin Stenborg, Mikael Fridén och Mats Westerborn. 

Vi fortsatte höstens arbete med det nya programmet som bas, dvs mer fokus på patruller och på 
lite större, projektliknande, patrulluppgifter. Hemma-hos träffarna där patrullerna träffas själva 
hemma hos en patrullmedlem var populära.  

Samma helg som vi hjälpte till att arbeta i Vintercaféet i minigolfstugan så passade vi på att ha 
Vinterhajk. Det var rejält snöigt och kallt i början av mars när vi vandrade ut till Kvarngården där 
Tommy Ahlborg hjälpte oss att resa ett militärtält och få eld i kaminen. Riktigt mysigt hade vi det 
med eldvaktsschema hela natten – men innan vi kröp till kojs så testade vi eldkubb (fråga inte!) 

Som vanligt spelade vi teater på St. Georg – denna gång med krav på att fläta in ett antal galna 
repliker i handlingen. I slutet av april åkte ett tappert gäng tåg till Stockholm och sålde 
majblommor med gott resultat. 

Vårens höjdpunkt var Smugglarhajken där nästan alla var med och smugglade rubiner och 
diamanter mellan Canada och USA tillsammans med distriktets alla Äventyrare. 
Utmanarscouterna fångade de som blev upptäckta och då hamnade man en stund i fängelset. 
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Det knepigaste var nog att komma ihåg att laga mat och sova också, men i princip klarade 
scouterna sig själva, med bara lite stöd av oss ledare som fanns i närheten. 

På kårlägret Älva-11 avslutade vi terminen med en midnattspaddling ut till en lägerbålsplats för 
snack och sång och avsked. 

Våra äldsta äventyrare deltog i princip mangrant på World Scout Jamboree!  

 
Hösten 2011 

Vi var 20 st scouter och ledare var återigen Karin Stenborg, Mikael Fridén och Mats Westerborn 

Den här hösten hade vi fyra patruller: Vargarna och Anakondorna är första-åringar och Lejonen 
och Antiloperna andra-åringar. Vi hade inga tredjeårs-äventyrare i år – de fick bli utmanare lite i 
förväg. Förståringarna jobbade med att ordna en egen patrullhajk och andraåringarna bl.a. med 
att knyta scoutkontakter i andra länder. 

Höstens kårdisco ordnades enligt tradition av oss Äventyrare. Temat vi valde var Film- och 
dataspel och många kom utklädda till olika figurer. Direkt efter Kårdiscot så ordnade Mikael en 
mycket uppskattad LAN-hajk i Lippinge för Äventyrare och Utmanare. 

Sen har vi även hunnit med att hantverka (nyckelringsgubbar), leka, baka pepparkakor med 
mera. 

. 

4.5 Utmanarscouter - Findus 

Våren 2011 

Ledare var Mattias Björkman och Dante Bergkvist 

Vi började starkt med fikadöden. Detta åtgärdades till visst del av smugglarhajken där flera från 
Findus deltog. Vår ganska ohändelserika vårtermin avslutades med ett brännbollsmöte som hette 
duga. På sommaren deltog nästan alla på World Scout Jamboree.  

Hösten 2011 

Ledare var Emma Westerborn och August Wollter. 

Efter vårens missnöjen så uppgraderade sig laget från 0 till 2 ledare och många nya kom upp 
från äventyraravdelningen. Vi började med en invignings-hajk till Lunsentorpet där vi grillade 
marshmallows och sjöng ABBA-hits. På våra möten gjorde vi allt från korvgrillning till 
stjärnskådning till sällskapsspel till eldtävling. Vintern välkommandes med ett pepparkakshusbak 
(och rivning) då deltagarna hade stora förväntningar på våren. 
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4.6 Roverscouter 

Roverscouterna har inte haft några egna arrangemang inom kårens ramar.  

 

5 LIPPINGE 

Lippinge fortsätter att vara navet i scoutkårens verksamhet. Det mesta av avdelningarnas 
aktiviteter genomförs i Lippinge, både inomhus i vår rymliga scoutstuga och utomhus på den 
stora gräsplanen eller i det lilla skogspartiet. Flera hajker genomförs varje år med övernattning 
både inomhus och utomhus i tält eller stockvindskydd. Tommy Ahlborg är vår Hustomte. 

Hustomtens verksamhetsberättelse för tiden mars 2011-feb 2012 

Tomten har tillsammans med både scouter, ledare och föräldrar slutfört tilläggsisoleringen och 
ommålningen av scoutstugan. Tack alla som varit med och hjälpt till! Nu återstår bara målning av 
fönster och uthuset. Under sommaren har tomten lagt ut ett lastbilslass med grus på vägen från 
ladan fram till vår parkering. Detta har gjorts för att bättre kunna skrapa vägen och på så sätt 
undvika bildandet av så kallade ”potthål”. Efter sommarlovet 2011 införde vi kompostering av 
köks- och latrinavfall i form av två st, ett ton tunga, cementringar som försågs med 
väderskyddande lock. Vattnet i stugan har på senhösten krånglat liksom elektriciteten men 
genom lite rörfix och uppsäkring av proppar så hoppas vi att stugan skall ha både värme och 
vatten 2012. I slutet av december 2011 drabbades vi av en storm och flera träd blåste omkull och 
lade sig över våra vindskydd, men lagom till terminsstarten i februari 2012 var alla trädstammar 
borta liksom riset. Tomten fick ovärderlig hjälp av scouten Viktor att hålla koll på riseldandet, tack 
Viktor! 

Detta år (2012) planerar tomten att tillsammans med så många som möjligt bygga ut latrinhuset 
och göra en mulltoalett med värme. I samma hus kan vi också få plats med gräsklipparen/ 
snöplogen. Vi planerar också att bygga en veranda med tak och rullstolsramp framför 
entrédörren. För att genomföra dessa saker behöver vi markägarens skriftliga tillstånd och ett 
sådant jobbar tomten med just nu. Om vi får tillstånd behöver vi material i form av reglar, takplåt, 
takplast, tryckimpregnerade reglar och trallvirke, betong för att gjuta plintar och lite skivmaterial. 
Är det någon som kan bidra med det så tas det tacksamt emot av kåren. Prata med tomten, 018-
656784 eller tommy@miabforvaltning.se.  

Detta var allt från en snöig tomte som nyss varit ute och plogat vägen, parkeringen och ytorna vid 
scoutstugan från värsta snön som kom i natt (14 februari). 

 

 

För Knivsta Scoutkår, Knivsta 18 mars 2012 

 

 

Mats Westerborn    Karin Stenborg 
Kårordförande     vice Kårordförande 

 

 


