Verksamhetsberättelse
för tiden 2020-07-01 – 2021-06-30
Näsby-Österslövs scoutkår
ansluten till Scouterna
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Organisation
Näsby-Österslövs scoutkår av Scouterna har under verksamhetsåret haft följande
organisation:

Styrelse

Kårordförande:

Ingrid Andersson

Kassör

Lillemor Bolin

V. Kårordförande:
Sekreterare:
Ledamot

Ledamot:
Ledamot:

Ledamot:

Ledamot:

Kårfunktionärer

Kårutbildningsledare:
Medlemsregistrerare:
Sexangruppens repr:
Webansvarig:
Uthyrningsansvarig:
Valberedning:
Revisorer:
Revisorssuppleant:
Firmatecknare:
Firmatecknare:

Ledamot:

Lisa Persson

Caroline Edvardsson
Julia Wallén

Thindra Bodén
Sara Svensson
Filippa Hylén

Cecilia Sjöblom

Christoffer Frostebring

Julia Wallén
Henrik Persson
Karin Bergman
Henrik Persson
Ingrid Andersson
Vakant
Kjell Bengtsson, Malin Bengtsson
Vakant
Ingrid Andersson
Lillemor Bohlin

Styrelsen har haft åtta möten under året. De första två mötena träffades vi i
scoutlokalen, därefter var styrelsemötena digitala. Det sista mötet, den 9/6, var det
avslutningsmöte då vi träffades utomhus och grillade korv. Där deltog även ledare och
andra funktionärer. Flera ledamöter har varit medlem i någon av våra arbetsgrupper;
ledningspatrullen, arrangemangspatrullen, huspatrullen och PUMIR (Program,
Utbildning, Medlemsregistrering, Information, Rekrytering). Huspatrullen har varit
uppdelad på Österslöv och Fågelsången. I arbetsgrupperna har det också varit med
medlemmar som inte sitter i styrelsen.
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Avdelningsledare

Spårarscoutavdelningen
Ingrid Andersson, Philip Roslund och Bengt Håkansson
Upptäckarscoutavdelningen
Joel Stenberg

Äventyrarscoutavdelningen:
Richard Bohlin, Ida Wäreborn, Evelina Pedersen och Fanny Gustavsson
Utmanarscoutavdelningen:
Julia Vallén och Jens Olsson
Roverscoutavdelningen
Julia Wallén och Jens Olsson

Medlemmar

Scoutkåren har under året haft 96 registrerade medlemmar fördelade på fem
scoutavdelningar, ledare, styrelseledamöter och kårfunktionärer.

Medlemsavgiften har varit 300 kronor per termin för aktiva scouter, 200 kronor per
termin för styrelsemedlemmar och ledare, 150 kronor per termin för fjärde medlem i
samma familj och 100 kronor per år för stödmedlemmar, ej i kåren aktiva medlemmar.

Verksamhet
Kårens mål

Kåren har under året haft ett antal mål som att anordna St Georg, fixardagar och julmys.
Delta på aktiviteter i närområdet. Sälja amaryllislökar och Newbody. Delta på distriktets
arrangemang Fortsatt löpande underhåll av våra fastigheter. Gemensam planering av
arbetsdagar. Stötta i användandet av Dropbox. Arbeta för rekrytering av både scouter
och vuxna. Arbeta för en långsiktig projektplan för kårens hela verksamhet. Fortsätta
underhåll och renovering av lokaler och scout-material enligt underhållsplanen.
Utveckla innehållet i scoutverksamheten genom att utbilda alla ledare och främjande
verksamhet för våra äldre scouter. Av detta har vi genomfört försäljning av amaryllis
och Newbody, samt rekrytering av scouter och ledare. Det kom en pandemi i vägen.

Kår-gemensamma aktiviteter

Pga corona-pandemin blev det inget sommarläger 2020. Däremot genomfördes det en
något förkortad kårhajk, som uppskattades av deltagarna, trots att man inte fick sova
över. Det blev en scoutdag på Fågelsången med runda i området, som avslutades med
invigning och lägerbål innan hemfärd. Innan kårdagen, dvs den 2/9, hade vi en
gemensam Kick off.
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Den 23/9 hade vi årets Kårstämma. Det var ganska många scouter från utmanare/rover
och äventyrare. Dock inte så många vuxna förutom styrelsen och någon ledare. Stämman
leddes av Lina Hjertqvist
På distriktets stämma i oktober deltog kåren med fyra delegater.
Kåren deltog med en representant på KO/Kul-träff i Nosaby.

Scouterna sålde amaryllislökar under hösten, med gott resultat, med tanke på
situationen med pandemin och att det inte bedrevs så mycket scouting.

Vårterminen började med en Kick off digitalt, för att planera vårens aktiviteter.
Tyvärr kunde vi inte genomföra de
gemensamma aktiviteterna vi brukar ha
under våren. Även distriktets arrangemang
ställdes också in och scouterna kunde inte
börja som vanligt i januari.
På våren hade vi en fixardag på torpet, men
på grund av corona, var det endast några i
styrelsen som deltog. Vi tvättade
storstugan utvändigt och städade den
invändigt, samt tömde hängrännor bland
annat. Grillade en korv gjorde vi också.

Avslutande styrelsemöte och gemensam
ledarträff hade vi den 3 juni med lite grillad
korv vid scoutlokalen.

Under hösten såldes amaryllislökar med gott resultat och på våren provade vi att sälja
NewBody. Tyvärr blev det mitt i när Corona kom och all vår verksamhet förändrades,
men våra scouter gjorde ändå ett gott jobb med försäljningen.

Under året har en grupp på tre energiska scouter startat upp ett byggprojekt, som ska
resultera i ett rejält vindskydd och en ny grillplats på vår scoutgård i Österslöv. Det tog
lite paus under värsta corona-smittan och blev inte helt klart innan terminsslut, men vi
kunde ändå se ett gott resultat och ser fram emot att använda det i vår verksamhet
under nästa scoutår. Ett stort tack till Fredrik, Henrik och Magnus!

Verksamhet på avdelningarna

Vi har under verksamhetsåret haft verksamhet på fem avdelningar. Det är Spårarna
(klass 2-3), Upptäckarna (klass 4-5), Äventyrarna (klass 6-8) och Utmanarna (klass 9-2
gymnasiet). Vi har även haft ett Roverlag (18-25 år).
Även på vårt kårövergångsläger var det fint väder och stor uppslutning. Även en del nya
scouter var modiga att prova på en hajk som början på sitt scoutliv. Utmanarscouterna
har fram till Corona gjorde entré varit väldigt aktiva på arrangemang både i distriktet
och i övriga Skåne.
Spårarscouterna drog igång sin verksamhet något försenat. Verksamheten hann vara
igång med fem möten med 14 glada scouter innan covid slog till med ny smittspridning
och vi tog paus. Efter sportlovet kom scouterna igång igen. Under våren var all
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verksamhet utomhus. Spårarna började med att vara på Fågelsången de första två
mötena. De deltog också i Skånestafetten genom att en blåsig onsdag paddla från
Österslöv till Ekestad. En stark bedrift. Paddlingen i Lerjevallen några veckor senare
blev då en enkel match.
Även Upptäckarscouter och Äventyrarscouter har haft fysiska möten under året. Både
under hösten, fram till smittökningen och sedan från vecka 9, utomhus. Scouterna har
varit aktiva och kommit på träffarna. De har varit glada att få träffas fysiskt igen.
Utmanarna har haft möten digitalt, med tanke på att scouterna här är äldre och går på
många olika skolor, som har distansundervisning och inte träffas naturligt i andra
sammanhang. Detta har tyvärr blivit att det inte varit så många scouter som varit med. I
slutet av terminen har de haft en del fysiska möten utomhus igen, vilket har uppskattats.
Rover har inte heller träffats fysiskt.
Vi valde att inte heller ha någon gemensam kåravslutning, utan varje avdelning hade sin
egen avslutning.
Trots corona har vi kunnat hålla scouting under stor del av året. Vi har lärt oss att ställa
om istället för att ställa in. För oss scouter är det lätt att flytta ut verksamheten, det är
till och med att föredra.
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