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Styrelsen för Mäster Olof-Råcksta scoutkår, ansluten till Scouternas 
Riksorganisation, lämnar här verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 
(VT samt HT 2013) 

Antalet registrerade medlemmar i kåren var vid verksamhetsårets utgång den 31 
december 2013, 133 st.   (En nedgång med 20 st jämfört med 2012-12-31.)               

 

Styrelsen har under perioden haft följande sammansättning: 

 

Kårordförande Kim Ekblom 
Vice kårordförande Gamla Stan Victor Eriksson 
Vice kårordförande Råcksta & sekreterare Axel Runnholm 
Kassör Åsa Andersson 
Ledamot Björn Norström 
Ledamot Zebastian Eriksson 
Ledamot  Josefina Nieminen 
Ledamot Siri Fritzon 
Ledamot Andreas Norberg 
 
Styrelsen har under perioden haft månadsvisa protokollförda sammanträden, under vår-
och höstterminerna. 

 
Revisor Anders Johansson 
 
Valberedning Erland Nylund, Tim Ekblom,  
 Jonny Nehl 
 
 

Övriga kårfunktionärer under perioden har varit: 

 
Medlemsregistrerare Anders Ahrsjö (Rå), Martin Koski (Stan) 
Bidragsombud Martin Koski 
Kårutbildare Kim Ekblom  
Stugfogde L13  Vakant, Anders Ahrsjö (bokningar) 
Stugfogde Lugnet Vakant 
Lokalfogde MO Victor Eriksson 
Lokalfogde Bleckan Andreas Norberg  
Lokalfogde Råcksta Hans Nissling 
Materialförvaltare Tim Ekblom 
Tävlingsledare Björn Norström 
MO-representater  Kim Ekblom, Victor Eriksson, Elisabeth 

Strand 
Webredaktion Kim Ekblom 
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 Ansvarig avdelningsledare under 2013 
(GS = Gamla Stan, Rå = Råcksta) 
 
  

Spårarscout 

Flygfäna (GS) 
VT 2013 
Erland Nylund (AL) 
Zebbe Eriksson 

Sara Fredin 

Elin Linarsson 

 

HT 2103 

Britta Blaxhult (AL) 

Föräldrar 

 

 Vilddjuren (Rå) 
VT 2013 

Johan Övferbeck (AL) 
Maria Eklund 

 

HT 2013 

Kim Ekblom (AL) 

Elin Blixt 

Föräldrar 

 

 

   

Upptäckarscout 

Skogslöparna (GS) 

VT 2013 

Andreas Norberg (AL) 
Jonas Rendel 

David Samuelsson 

Lars Krog 

HT 2013 

Jonas Rendel (AL) 

Martin Kälander Ros 

Elin Linarsson 

Sara Fredin 

 

 

 

 Rovfåglarna (Rå) 
VT 2013  
Anders Ahrsjö (AL) 
Susie Björkholm 

Hans Nissling 

Anita 

HT 2013 

Vilade avdelning 
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Äventyrar scout 
  

 
Riddarvakten (GS) 

VT2013 

Victor Eriksson (AL) 
 Martin Koski 

HT 2013 

Victor Eriksson (AL) 
 Zebastian Eriksson 

 

  

Röde Orm 

VT2013 

Tim Ekblom (AL) 

Axel Runnholm 

HT2013 

Anders Ahrsjö (AL) 
Susie Björkholm 

Hans Nissling 

 

Utmanarscout 

Var är Helge 

HT2013 

Erland Nylund (AL) 

  

 

 Moråterna 

VT2013 och HT 2013 
Viktor  Björkholm (AL) 

Josefina Nieminen 
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Det har återigen varit ett aktivt och bra scoutår för Scoutkåren Mäster Olof 
Råcksta. 
 
Alla ledare på våra avdelningar gör ett fortsatt fantastiskt arbete och vi har mycket bra 
och varierande avdelningsprogram. Det är tacksamt att se att flera unga ledare axlat ett 
allt större ansvar. Det är glädjande att vi har flera föräldrar som fortsatt är aktiva som 
ledare i kåren samt att flera föräldrar stöttar avdelningarna med verksamheten. En bra 
mix leder till ett bra avdelnings program. 
 
Scouternas dag 
Som brukligt är så tampades vår scouter med alla övriga Stockholms scouter om de 
åtråvärda priserna; Myrstigen, Björnklon och Älghornet. Även om de finaste priserna 
hamnade hos andra kårer så hade vi en toppen-dag.  Den tänkta kår-övernattningen i 
samband med Scouternas dag ställdes in pga för lågt övernattnings-intresse denna gång  
 
Sommarläger  
I år hade vi ett eget kårläger. Scoutstugan Narven, utanför Norrtälje var platsen.  Det var 
riktigt trevligt med ett ”eget” läger. Vi hade bra lägerängar, fungerande kök, badplats 
och tillgång till kanoter, då Narven ligger fint beläget vid Norrtäljevikens norra stand. 
Tack alla ledare som förberedde lägret och tack till alla ledare och scouter som deltog.  
Det är gott att se den byggarglädje som finns, både hos de äldre och de yngre scouterna. 
 

 
Morås lägerdeltagare på Narven sommaren 2013 
 
Värvningar 
Som brukligt utförde vi skolgårdsvärvningar för att fylla på avdelningarna. Ungdomar 
får vi, medan det är knepigare att få in flera vuxna i vår verksamhet. Vi behöver bli 
bättre på detta, då flera aktiva ledare arbetar på flera poster inom vår verksamhet och 
behöver avlastning. Speciellt i Råcksta finns det nu utrymme att bli flera scouter. 
 
Paddelhajk 
Det är trevligt att Äventyrarscouternas årliga invigningshajk etablerat sig som en riktigt 
tradition. Även hösten 2013 invigdes nya Äventyrarscouter ute på denna hajk. Visst är 
det läckert med att paddla kanadensare, mat över öppen eld, sova i vindskydd byggda av 
kanoter, gemenskapen. En bra start på äventyrartiden för de nya.  
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Kruthornet  
Kårtävlingen Kruthornet arrangerades i år utav Röde Orm avdelningen och gick av 
stapeln ute på Slammertorp.  Anders, Susie och Hans höll ihop dagen med ett kul tema 
kring Ture Sventon, fröken Jansson och den listige Ville Vessla.  Duktiga scouter 
tävlade i många roliga och utmanade kontroller. Kvällen avslutades med ett kår-
lägerbål, väl timat mellan regnskurarna som ”förgyllde” denna utflyktsdag. 
 
Morå-basar 
De tidigare Advents-fika arrangemangen har de senaste åren gett för dåligt resultat. I år 
testade kåren ett nytt sätt att få in pengar till sommarläger mm. Det var Björn ”Nalle” 
Norström som tog initiativet till en basar. Nalle höll i hop projektet och vi fick in ett par 
tusen till läger-kassan. Bra jobbat!  Basaren var vid Mariatorget och arrangemanget gav 
mersmak. Kanske vi kan vara på Medborgarplatsen nästa gång? Mer folk, mer prylar = 
mer pengar till kåren. Nalle tar sig en funderare på en uppföljning på basar-initiativet. 
 
Terminsavslutning 
Scoutåret avslutades med teminsavslutning intill ”Trappan”, i Vällingby. Samtliga nya 
scouter inom kåren fick stolt sina Morå-halsdukar. Alla avdelningsaktiva ledare fick en 
”tack-knapp” som en liten gest på att allas engagemang uppskattas. Kvällen avslutades 
med fika och sedan bar det hemåt för julfirande och vila. Vi ser framemot nästa års 
terminsuppstart ! 
 
Distriktet 
Även detta år har MoRå medlemmar varit aktiva både som kursledare och kursdeltagare 
och utnyttjat Stockholm Scoutdistrikts rika kursutbud och vidareutbildat sig. Det har 
varit en blanding av bl.a. Patrull ledarkurser, Ledarutbildning Scout-kurser och 
Äventyrskursen. 
 
 
 
 
Verksamhetsbeskrivning HT 2013 – Vilddjuren. 
 
Spåraravdelningen Vilddjuren drog igång höstterminen med Kim Ekblom och Elin Blixt 
som ledare.  Några av scouterna från vårterminen hjälpte till med planering och första 
mötet med de nya ungdomar som vill börja under höstterminen. Till slut var vi 11 
scouter, dock var de si så där med en del närvaro. Hur som helst det var en aktiv termin, 
med 12 möten, där scouterna var riktigt duktiga på bl.a. chiffer, sinnen, 
organisationsövningar, pepparkaksbakning och vilda lekar...men vi heter ju Vilddjuren !   
Grundidén för terminen är att scouterna kommer in i ”patrull-tänket”...att istället för 
”jag vill” och ”jag skall” till att tänka ”vi vill” och ”vi skall”.  Dock behöver vi bli flera 
scouter på avdelningen så att vi blir flera och större patruller. Under terminen stöttades 
ledarteamet av föräldrar som deltog på alla möten.  Detta uppskattas ! 
 
Kim Ekblom (AL) 
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Verksamhetsbeskrivning 2013 – Skogslöparna. 
 
Under vårterminen var vi fyra ledare: Andreas Norberg (AL), Jonas Rendel, David 
Samuelsson samt Lars Krog Vi hade som mest 15 scouter på avdelningen och i 
genomsnitt 12 stycken på varje möte. 
14 möten hölls under våren. Av dem 12 i Bleckan, 1 på Eriksdalsbadet samt 1 på 
skridskobanan bakom Eriksdalshallen. 
 
På mötena jobbade vi med mycket med typiska scoutkunskaper som knopar, surrning, 
eldning, sjukvård , karta & kompass samt även isvett och simbevis-tagning. 
 
Vi hade två mycket lyckade hajker under våren. En vandringshajk i april, då vi gick 
Sörmlandsleden från Handen till Paradiset. En kanot-hajk i maj då vi paddlade 
Drevviken-Gudöån-Tyresö. 
 
Till hösten bytte vi delvis ledaruppsättning. Andreas och David lämnade stan. Zebastian 
Eriksson var med i början av terminen. Martin Källander Ros tillkom samt Elin 
Linnarsson och Sara Fredin som flyttade upp tillsammans med ca 12 scouter från 
Flygfäna. Totalt hade vi 24 scouter i Skogslöparna under höstterminen och en (kort) kö-
lista. Vi gjorde tre patruller med första- och andraårsscouter jämnt fördelade. Vi hade 
väldigt hög närvaro vid mötena, inte sällan var samtliga scouter närvarande. De första 
mötena ägnade vi åt namnlekar, lära-känna-övningar och patrull-/samarbetsövningar. Vi 
hade totalt elva möten under terminen, en hajk på L13 samt en övernattning i samband 
med Kruthornet. Några teman för möten var knopar och surrning, knivbevis resp. yxa-
sågbevis och eld. Ett lugnare möte som vi genomförde inomhus i patrullerna handlade 
om att våga ta ställning och säga vad man tycker. Vid ett av mötena var det 
Riddarvakten som ordnade ett äventyr åt oss, mycket uppskattat. Ett annat uppskattat 
besök var författaren Jonathan Lindström som kom och berättade massor om stjärnor 
och rymden för oss. Vid hajken på L13 tog alla förstaåringarna knivbevis medans 
andraåringarna tog yxa-sågbevis. Andra märken som delades ut under teminen var 
knop- och chiffermärken. 
 
Jonas Rendel (AL), Elin Linnarsson  
 
 
Riddarvakten hösten 2013 
 
Riddarvaken har under HT13 haft möten i MO-gården och några ute-möten i 
Hellasgården. Victor Eriksson och Zebastian Eriksson har varit ledare för 9 glada 
scouter i 2 patruller; Lejonen och Björnen. Den traditionella paddelhajken blev en hit 
som vanligt.  Vi vann kårtävlingen Kruthornet (som vanligt) genom patrull Björnen. 
 
Victor Eriksson (AL)   
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Rovfåglarna våren 2013 
 
Med nio scouter och ledarna Hans Susie och Anders samt Anita inleddes året med 
samarbetslekar på onsdagar och hajk till Paradiset med meterdjup snö o massor av 
vindfällen. Vi försökte även värva nya scouter med lappar i portar och 
Beckombergaskolan samt provapåmöte med skralt resultat. När våren närmade sig  
snickrade vi ny holkar som hängdes upp runt Råcksta träsk. 
 

 
 
Disco är kul både för scouter och kompisar. Flera tidigare scouter dök upp, dansade och 
åt godis o popcorn i lokalen. I slutet av maj  segladealla från Trosa på Anders båt i 
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ösregn som avlöstes av en varm sommardag.  Tidigare ledare Maha o scouten Mimmi 
bjöd massor av mat och fick själva åka båt för första gången. Sommaren avslutades med 
kårläger på Narven. Vi och Skogslöparna byggde flottar av presenningar o sly som 
sjönk efter en halv timme.. Att springa på såpad press med gummirep runt magen hade 
ständig publik.  
 
Röde Orm hösten 
Vi ledare gladdes åt att åter samlat ”våra” 15 scouter som vi känt sedan 2009. Dessutom 
dök Marie från Marseille upp som pluugade på KTH denna höst och ville prova på 
svensk scouting. Perfekt att inleda med traditionsenlig paddelhajk runt Tyresö 
tillsammans med Riddarvakten. 

 
Hösten ämnades yx-märket  och i höstruskiga oktober  sångmöte vid Lugnet intill 
Ängbybadet. Röde Orm arrangerade även Kruthornet och ett bejublad inledning med 
spel av Hans som Ture Sventon och Susie som fröken Jansson. Ville Vessla smög 
ständigt omkring med spetsiga skor! 
När vintern närmade sig bakade vi 
vikingaskepp och sedna hölls 
Midvinterblot med Bärsärkargång och 
Musthävartävling på L13 innan julen 
inträffade helt utan snö. 
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Kårens stuga Lugnet 
 
Stugan, eller rättare sagt ”kojan i skogen”, används endast av MoRå scouter. Främst är 
det Äventyrar-och Utmararscouter som har en och annan övernattning där.  Vi kan dock 
konstatera att stugan börjar kännas sliten och är i behov av en ordentlig arbetshelg 
framöver. 

 

Kårens stuga L13 
 
L13 är Mäster Olof-Råckstas stuga på Lovön. Stugan ligger på en kulle öster om Lovö 
vattenverk, har drygt 20 kojplatser, el, kök med kylskåp och spis, mysig braskamin och 
utedass. Uthyrningsverksamheten och övernattningar från kårens egna avdelningar 
håller liv i vår fina stuga. Även om vi i år igen investerat en hel del tid på att rusta upp 
stugan, så återstår det jobb med kök och toaletter. Vi trivs i vår fina scoutstuga!   
 
 

 

 

Scoutlokalen i Råcksta 
 

Lokalen på Multrågatan 88 har som vanligt brukats, som mötes-och aktivitetslokal av  
spårarscouterna, upptäckarscouterna samt av äventyrarscouterna i Råcksta. Lokalen har 
även använts till föräldramöten, kårmöten och kårstyrelsemöten.  

 
Scoutlokalen i Gamla Stan 

 

Vi har fortsatt verksamhet i MO-gårdens lokaler på Svartmannagatan 6, i Gamla Stan. 
Det är främst äventyrarscouterna i Riddarvakten som har sitt tillhåll här. Vi har fortsatt 
ett mindre materialförråd i MO-gårdens källarutrymmen.  

   

 

Scoutlokalen på Södermalm 
 

Parkleken Stora Blecktornsparken utgör vår bas på Södermalm, där spårarscouterna i 
Flygfäna samt utmanarscouterna Skogslöparna ”bor”. 
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Vår verksamhet och våra aktivitet kan följas via scoutkårens egen hemsida   
masterolof.scout.se    
 
Notera att den gamla hemsidan stängdes ned per den 31 december 2013. Den nya sidan 
är under uppbyggnad, men innehåller redan nu bra ”bas information”. 
 
 
 
 
 
 
Kim Ekblom 

Kårordförande 

Scoutkåren Mäster Olof Råcksta 

Scouterna 

 


