
Verksamhetsberättelse 2020-2021

KFUM Norrköping Scout hade i slutet av maj 76 stycken medlemmar varav 42 scouter under 20 år.
Scoutkåren 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

Verksamhetsåret började med Covid-19 närvarande så vi fick tänka om kring våra scoutmöten. Vi har
haft möjlighet att anpassa vår verksamhet så att vi har haft avdelningsmöten under större delen av
höst- och vårterminen. Vid skärpta restriktioner i december 2020 så avslutade Spårarna, Upptäckarna
och Äventyrarna terminen några enstaka möten tidigare. Under två veckor i maj, under personlig
lock-down i Östergötland, valde vi att pausa mötena på Spårarna och Upptäckarna medans övriga
avdelningar kunde fortsätta digitalt under denna tid. Alla avdelningar återupptog fysiska träffar
utomhus i slutet av verksamhetsåret.

Det finns positiva saker att vi märkte att det funkar väldigt bra med möte utomhus fast det är
minusgrader eller regn. Våra kårträffar körde vi med google meet vilket funkar också men det är
väldigt tråkigt att man missar den sociala biten och fikat. De flesta kårträffar har kunnat genomföras
som planerat men digitalt. På styrelsemöten använde vi google meet också. Det bästa med
onlinemöten är att fler kan vara med och att man sitta vart som helst bara man har uppkoppling.

Styrelsen har under året haft 8 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.
Alexandra Ringius Hård har suttit i KFUM Sveriges valberedning.

Kåren har deltagit med representanter på KFUM Norrköpings årsmöte, KFUM Norrköpings
strategikonferens, Östgötaregionens årsmöte och Scouternas Demokratijamboree.

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

Maj 2020 hade Spårarscouterna terminsavslutning i Folkparken och Äventyrsgolfen med
märkesutdelning, golfspel, varmkorv och festis. 9 st spårarscouter och ledarna, Christian, Rasmus,
Maggan och Dessan.

Höstterminen blev inte som vi hade tänkt oss och gjort upp program för. Vi gjorde en paus från
torsdagen den 19 november. Tre spårarmöten fick ställas in pgastriktare Coroan-restriktioner. Utskick
gick ut till alla spårarcouter och föräldrar med lite information om hur vi hanterar pandemien.

Under höstterminen 2020 har spårarscouterna bl.a. gjort: Miljösorterat, plockat skräp i Folkparken.
Grillat korv ute i ”Kåken”. Haft en utedag tillsammans med Upptäckarna. 5-kamp. Primitiv matlagning.
Gjort namnskyltar. Tränat på knopar. Lärt oss hur man kan mäta olika föremåls längd utan linjal och
måttband, personliga mått. Tränat på att lösa chiffer. Vi har också lekt mycket.

Vårterminen 2021 först i februarii. Det gick ett utskick till alla spårarscouternas föräldrar med vårt
beslut att starta upp för terminen och att hålla spårarmöten varannan torsdag utomhus som läget ser
ut med en fortsatt pandemi. Vi har varit 9 st spårarscouter och ledarna: Maggan, Rasmus, Christian,
Dessan och Sara. Under vårterminen 2021 har dom flesta spårarmöten varit i Folkparken. Vi har åkt
pulka i lejongroppen, Folkparken. Gjort sittunderlag av gamla liggunderlag. Lärt sig hantera stormkök
och lagat HotanTotan. Kastat livlina och tävlat i 5-kamp.

 

 

 

 

 Upptäckarna
2020 var upptäckarna 14 scouter samt 4 ledare, Jochen Widén, Anna Ättner, Mattias Andersson och
Erik Lingström

Huvudfokus under hösten var att scouterna skulle få öva inför och ta knivmärket, men på  grund av
covid-19 så kunde ”slutprovet” tyvärr inte genomföras som tänkt utan terminen  avslutades den 18e
november istället för 10e december som först var planerat. Utöver övning  inför knivmärket så delades
upptäckarna in i två patruller där tanken var att de skulle få välja  ett märke de ville ta och arbeta mot
det, dessvärre så blev inte det heller som tänkt i och med Covid-19. Vi genomförde även en utedag
tillsammans med spårarna där vi vandrade en kort bit kring Ågelsjön och grillade korv.



Under våren 2021 så var upptäckarna 13 scouter med 3 till som har prövat på samt 3 ledare,  Jochen
Widén, Anna Ättner och Mattias Andersson.

På grund av Covid-19 så har vi varit ute i Folkparken hela terminen och haft tema eld och  genomfört
två utedagar vid kåken där scouterna bland annat fått testa att hugga ved och fått  testa att laga mat
över egen eld. Upptäckarna har även fått ta knivmärket under terminen.

Huvudfokus under hösten var att scouterna skulle få öva inför och ta knivmärket, men på  grund av
covid-19 så kunde ”slutprovet” tyvärr inte genomföras som tänkt utan terminen  avslutades den 18e
november istället för 10e december som först var planerat. Utöver övning  inför knivmärket så delades
upptäckarna in i två patruller där tanken var att de skulle få välja  ett märke de ville ta och arbeta mot
det, dessvärre så blev inte det heller som tänkt i och med Covid-19. Vi genomförde även en utedag
tillsammans med spårarna där vi vandrade en kort bit kring Ågelsjön och grillade korv.

Under våren 2021 så var upptäckarna 13 scouter med 3 till som har prövat på samt 3 ledare,  Jochen
Widén, Anna Ättner och Mattias Andersson.

På grund av Covid-19 så har vi varit ute i Folkparken hela terminen och haft tema eld och  genomfört
två utedagar vid kåken där scouterna bland annat fått testa att hugga ved och fått  testa att laga mat
över egen eld. Upptäckarna har även fått ta knivmärket under terminen.

 Äventyrarna

Våren 2020 var vi ute på en 3 dagars paddelhajk i Finspång. Vi spelade också    Frisbeegolf i
Folkparken.

Under hösten 2020 var alla möten utomhus. Vi geocachade mycket både i
Folkparken men också runt Himmelstalund. Vi lekte mycket lekar och
tränade på att göra upp eld. Vi övade på chiffer och hade skattjakt. Lärde
oss, tränade och tog yxa och såg bevis.

Våren 2021 såg läget i världen än mer dystert ut och vi valde att ha digitala
möten. Genom Google Meet har vi löst chiffer, spelat diverse digitala spel
såsom "Among Us", "Kahoot", "Scribbl.io" och "Broken picturephone". Vi har
lärt oss om platser i Norrköping och världen med hjälp av Google Maps och
vi har skapat KFUM Norrköping Scouts logga med hjälp av sådant vi hade
hemma. Vi har vikt origami tranor och lekt "Bäst i test". Vi har även försökt ta
oss ur ett digitalt Escape Room med Harry Potter tema.

Men framförallt har vi gjort det bästa av en tråkig situation och gjort vårat
bästa för att scouta vidare!Me



 Utmanarna
Ledare på Utmanarna har under året varit Fredrik Tegbäck och Gustaf Andersson för 10
Utmanarscouter. På utmanarna har vi jobbat med att planera och göra olika aktiviteter där ibland annat
på distans i och med corona. Vi har kört allt från digitala tipspromenaden och hitta ledtrådar för att
klara av uppdrag till att köra turf i folkparken.
 
Utöver detta har vi genomfört dags hajk där vi cyklat ut till vindskydd och lagat mat. Utmanarna har
även planerat en capture the flag hajk som ska genomföras i slutet av terminen.
 
De har även planerat sin läger by inför sommaren scoutläger Boomerang 2021.

 

 

 

 Kårgemensamma aktiviteter
Vi har valt att inte genomföra någon kår-gemensam aktivitet (läger eller utedag etc) för alla
avdelningar eftersom restriktionerna successivt har skärpts under verksamhetsåret på grund av
den ökade smittspridningen av covid-19.

I augusti började vi terminen med en kår-kick-off med alla ledare och kår-funktionärer. Vi var
i Strömvillans trädgård och det var en uppskattad ledaruppstart där terminens planerades på
kårnivå och per avdelning. Verksamhetsplanen för året presenterades.



I September så anordnade vi distrikts-arrangemanget Getingen för upptäckarscouter ute vid
Kåken. En lyckad tävling som vi gjorde Corona säkert. Alla patruller fick 8 numrerade kuvert
kuvert med olika uppgifter som skulle lösas under dagens vandring på 3 km. Alla uppgifterna
hade med just getingen att göra. Det var 7 patruller med totalt 37 deltagande scouter
mestadels från Linköpingsområdet men också från vår egen kår.

Ledaravslutning hölls i maj 2020 då vi grillade hemma hos Alexandra på landet och satt ute
hela kvällen. Vi hade även en ledaravslutning vid jul då vi hade ett digitalt lotteri, uppskattat
trots att vi inte kunde ses irl som läget var då.

Kårstyrelsen har under året arbetat med lokalfrågor gjort en SWOT-analys över vår
nuvarande/önskade situation. Styrelsen har satt upp en plan för att engagera och behålla
Utmanare i kåren, med mål att fler stannar kvar som Roverscouter, ledare eller
kår-funktionärer.

Rebus från Getingen


