
Verksamhetsberättelse 2019-2020 

Scoutkåren hade i slutet av april 2020, 76 stycken medlemmar. KFUM Norrköping Scout har 
under året varit medlem av KFUM Norrköping, Nordöstra Götalands Scoutdistrikt, KFUM 
Östgötaregionen, Riksorganisationen Scouterna, samt KFUM Sverige.  

Styrelsen har under året bestått av:  
Sara Ljungdahl Ordförande  
Jonas Elgh  Vice ordförande  
Jesper Skogwik Kassör 
Christian Degerberg  Ledamot  
Rasmus Westergren Ledamot  
Mattias Andersson Ledamot  
Désirée Johansson  Ledamot  

Under året har Jonas tagit en stor del av ordföranderollen, vilket var planerat eftersom Sara 
fick tvillingar under verksamhetsårets början. Året varit speciellt på grund av Covid-19-
pandemin som gjort att inga arrangemang med fler än 50 personer fått hållas. Flera stora 
arrangemang, utbildningar mm för scouter och ledare har varit inställda från slutet av februari 
2020. Vi har valt att fortsätta hålla veckomöten men med de försiktighetsåtgärder som 
Folkhälsomyndigheten har påtalat. Alla scoutmöten och ledarträffar har sedan mars 2020 skett 
utomhus med god hygien. Övernattningar för de yngre scouterna har bytts ut mot utedagar 
och riskbedömningar har gjorts vid övernattningar för de äldre scouterna (äventyrare och 
utmanare). Vårens kårutedag fick ställas in, och avdelningarna har egna terminsavslutningar 
istället för en stor gemensam kåravslutning.  

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten och 2 arbetsmöten.  

Kåren har representerats i KFUM Norrköpings styrelse av Jesper Skogwik, Alexandra Ringius 
Hård har varit ordförande i KFUM Östgötaregionen och Anna Benckert ledamot i KFUM 
Östgötaregionen, Richard Trum har varit ledamot i KFUM Sveriges styrelse och Alexandra 
Ringius Hård har suttit i KFUM Sveriges valberedning. 

Kåren har deltagit med representanter på KFUM Norrköpings årsmöte,  Östgötaregionens 
årsmöte och KFUMs Riksombudsmöte ROM.  

Stugfogdar i kåren har under året varit Jesper Skogwik för Emtefall och Eva Söderström för 
Kåken. Revisorer har varit Per Dahl och Johan Swärd.  



Vi har under året bedrivit scoutverksamhet i fyra olika avdelningar: Spårarna, Upptäckarna, 
Äventyrarna och Utmanarna.

Spårarna 

Ledare för Spårarscouterna, 7-9 år, har varit Rasmus Westergren, Margareth Andersson, 
Christian Degerberg och Désirée Johansson. 

Spårarna hade i början av höstterminen endast 5 scouter men har haft en aktiv termin med 
lägerbål vid Rödberget, Övernattning med Upptäckarscouterna i oktober, bakat pepparkakor 
på Strömvillan. Under vårterminen började ytterligare 5 scouter och från slutet av mars har 
alla möten hållits utomhus i Folkparken. Spårarna har bakat semlor, besökt 
Visualiseringscenter, haft femkamp och samarbetsövningar i Folkparken, återbrukat bland 
annat mjölkpaket till egna konstföremål, påskpysslat och lärt sig om scouternas historia.  

Upptäckarna 

Under hösten 2019 hade avdelningen upptäckarna 12 scouter och två ledare. Jenny Johansson 
och Mattias Andersson. Scouterna har på veckomötena övat på att laga mat över öppen eld 
och på stormkök, varit på lägerbål vid rödberget, varit på skattjakt och julpysslat. De har tagit 
knivbevis och terminsmärket Nära. Upptäckarna har haft en övernattning med spårarna i 
stugan kåken. 

Under våren 2020 har upptäckarna haft 10 scouter och tre ledare. Ny ledare är Jochen Widén. 
Upptäckarscouterna har arbetat med materialet Free beeing me som handlar om att ge barn 
och unga en bra och hälsosam självkänsla och ett gott självförtroende och att vi tillsammans 
skapar trygga miljöer där man inte blir retad eller mobbad för den man är. Scouterna har övat 
på att orientera med karta och kompass, simmat, eldat, tränat på knopar och lekt i folkparken. 
Upptäckarna har inte haft någon övernattning denna termin, däremot har vi haft en ute-dag 



tillsammans med scouter och föräldrar. Under året har vi har också genomfört ett 
föräldramöte, en brandövning i scoutlokalen och övat sjukvård.

Äventyrarna  
På äventyraravdelningen har det under året varit 10 scouter. Ledare har under året varit Daniel 
Andertorp, Sofie Palm och Anna Ättner. Under året har äventyrarna klurat och planerat 
paddelhajk. De har lärt sig chiffer; scoutchifftret, brädchiffer och Cecarchiffer. Äventyrarna 
har gått på skattjakt och gjort egna skattjakter både för ledare och för varandra. Paddlat har vi 

gjort längs Finspångsån (medströms denna gång). 

Utmanarna 

Under detta år har 12 st utmanare jobbat med att kunna ta eget ansvar och planera egna 
möten, hajker och resor. Utmanarna har åkt till Romme, haft hajker och övernattningar i 



kårens stugor, på bild ser ni Emtefall vid en övernattning. De har även jobbat med att lära sig 
nya saker som kajakpaddling och provat att välta och terminen avslutas med kajakhajk i St 
Anna skärgård med tältning i egna tält. 9 utmanarscouter deltog under sommaren 2019 på 
World Scout Jamboree i USA. 

Kårgemensamma aktiviteter 

Kårläger ”Nästan i Romarriket” hölls i Emtefall tillsammans med Krokeks scoutkår under 
Kristihimmelsfärdshelgen 2019 med ett 50-tal deltagare. Det var ett väldigt lyckat läger med 
dagsvandring runt Skrålen för att leta ingredienser till en magisk dryck. Lägret avslutades 
med en traditionell 5-kamp.  

Två ledare och en utmanarscout åkte sommaren 2019 på WMCA Festival i London.  

Det hölls en kårutedag i november i Emtefall där scouter, ledare och familjemedlemmar 
deltog.  

Ledare och rovers vaktade Folkmusikfestivalens nattlogi och anordnade frukost för de 
övernattande, ett uppdrag som passat oss.  

En kårutedag vid Kåken var planerad till maj 2020 men fick ställas in pga rådande pandemi.   

Fem ledare deltog i distriktets utbildningshelg Scoutfrossan som hölls i Yxnerum i februari. 
Bland utbildningar och workshops kan nämnas Leda Scout, ljusspår, hantverk, rekrytera 
vuxna, Trygga möten fördjupning m.m. En ledare har genomfört utbildningen Emma.  

Vi har deltagit med scouter och funktionärer på KFUM Norrköpings aktiviteter, så som arbete 
i Folkparken på sommaren, julmarknad, julbord, och sportlovskul.   

Vi har haft ledaravslutningar som ledarvård och vi har skött vår del av Östgötaleden.

 

Bild från vårlägret ”Nästan i Romarriket” på ängen i Emtefall.  


