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1. Verksamhetsberättelse 
Året 2020 har inte varit ett år som alla andra, med utbrottet av Corona-epidemin från mars 

månad som har legat som en våt filt över hela verksamheten.  

Corona till trots har kåren ökat antalet medlemmar från 530 till 560 varav 390 är under 26 år.   

Kåren har haft scoutverksamhet för barn mellan 1-20 år på 17st avdelningar.  

 

Kårens ledare, föräldrar, funktionärer och andra engagerade har lagt ner tusentals ideella 

arbetstimmar i verksamheten. Utan dem skulle verksamheten ej vara möjlig i den 

omfattningen den är idag.  

 

Kårens stora huvudbry under året har varit hur man kan anpassa verksamheten till den 

rådande pandemin. Vilket kåren löst delvis genom att ha större delen av all 

avdelningsverksamhet utomhus samt att iaktta särskilda försiktighetsåtgärder som att tänka på 

avstånd, hygien och så vidare.  
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1.1 Styrelse och kårfunktionärer 

Här listas de personer i kåren som haft en annan roll än ledare i avdelningsverksamheten, och 

genom hårt arbete skött kåren under året. Många av dessa har gjort det parallellt med andra 

uppdrag såsom ledare på avdelning, eller engagemang i Stockholms Scoutdistrikt. 

 

1.1.1 Kårstyrelsen: 
 

 Robert Pettersson  Kårordförande (KO) 

 Jacob Gustafsson  Vice kårordförande (vKO) 

 Gustaf Holmqvist  Ledamot, kårsekreterare (KSekr) 

 Anton Westerlund  Ledamot, kårkassör (KKass) 

 Holger Arthur  Ledamot 

 Rebecka Algotson  Ledamot 

 Ester Kuylenstierna  Ledamot 

 Eira Mendoza  Ledamot 

 Cecilia Kellberg  Ledamot 

 

1.1.2 Valberedning: 
 

 Karl Stavaeus  

 Lovisa Engwall 

 Joakim Oscarsson 

 Kim Lindskog 

 

1.1.3 Övriga kårfunktionärer: 
 

 Marianne Blom  Revisor 

 Lena Gardsäter  Revisorssuppleant 

 Lovisa Engwall  Kårutbildningsledare (KUL) 

 Martin Blomquist  Ansvarig för kårens lägermateriel 

 Jonas Brunemalm  Lokalförvaltare, Julmarknadsgeneral, 

Byggetgruppen 

 Kim Lindskog  Medlemsregistrerare, Bidragsombud 

(BOMB) 

 Eddie Lilljeqvist  Bidragsombud (BOMB) 

 Douglas Sandberg  IT- och kommunikationsansvarig 

 Gustaf Holmqvist  Tävlingsansvarig 

 Per Hörnsten  Bokningsansvarig Bygget 

 Max Engman  Byggetgruppen 

 Lukas Castan  Byggetgruppen 

 Bertil Norberg  Byggetgruppen 
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1.2 Styrelsens arbete 

Styrelsen har haft regelbundna styrelsemöten under hela verksamhetsåret en gång per månad. 

Styrelsen har i år delat upp ansvaret för de olika avdelningarna/grupperna internt i syfte att 

inför varje styrelsemöte ha en uppdaterad lägesbild från alla delar i kåren.  

Styrelsen har strävat efter att publicera dagordning inför styrelsemöte på kårens hemsida, 

minst en vecka innan styrelsemöte samt att gå ut och fråga samtliga avdelningar om det är 

något de vill lyfta på styrelsemötet. Styrelsen har också strävat efter att publicera 

styrelseprotokoll på hemsidan inom en vecka efter möte. Styrelsen har genomfört två 

ledarmöten per termin och även här strävat efter att publicera protokoll på hemsidan en vecka 

efter mötet. 

1.2.1 Ledarutveckling 
Styrelsen har anordnat en s.k. Dagobert, ett kurstillfälle med olika utbildningar 

som hölls i Bygget. 

Kåren har hållit den interna utbildningen Ny i kåren (NIK) för nya ledare. 

Styrelsen har anordnat en utbildningsdag för de nya utmanarledarna. 

  

Under verksamhetsåret 2019-2020 har tre ledare gått den nystartade kursen Leda 

kår, elva ledare har gått Trygga möten, fem ledare har gått Ny i kåren (NIK), 

och en ledare har gått Anpassat ledarskap. 

 

 

1.2.2 Materiel 
Kårens gemensamma läger/övernattningsmateriel 

Rapport från ansvarig Martin Blomqvist 

 

1.2.2.1 Märkning av kårens material 

Under detta år blev märkningen av primustälten, som påbörjades 

föregående år färdigställd. I samband med detta har även 

färgmärkningen av annat material, så som yxor etc., fortsatt.   

 

1.2.2.2 Livlinor 

Ca 20 st. Livlinor har köpts in till kåren under året.  

Tidigare förvarades livlinorna i verksamhetsförrådet, men då de 

inte togs om hand så ansvarar nu Martin Blomqvist för dem. I 

framtiden kommer ett system utformas för livlinorna så att de ska 

tas hand om bättre. 

 

1.2.2.3 Betalkort 

Under detta år har Martin Blomqvist fått ett betalkort för att 

effektivisera upprustningen av kårens material och inköp av 

förbrukningsmateriel. Under kommande verksamhetsår planeras 

en hel del uppgraderingar för förrådets innehåll.  
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1.2.3 Scoutlokalen Bygget 
"Byggetgruppen är en funktion i kåren som består av ett antal medlemmar i 

olika 

åldrar, alla med ett intresse och fokus på att förvalta och förädla vår fastighet. 

Uppgiften och ansvaret är att säkerställa en säker och funktionell miljö för den 

ungdomsverksamhet vi bedriver i huset och på marken runtomkring. 

Byggetgruppen har många kompetenser i befintligt team men där det krävts 

specifik yrkesexpertis så har gruppen tagit extern hjälp för professionell 

analys/genomförande. 

 

Byggetgruppen rapporterar in status/beslutsunderlag till styrelsen vid behov och 

efterfrågan samt har en stående information/avrapporteringspunkt på terminens 

ledarmöten. 

Byggetgruppen har kontakt med Per Hörnsten (funktionär i kåren) som 

administrerar bokning och uthyrning av Bygget. 

 

Några av de aktiviteter och projekt som Byggetgruppen genomfört under 

verksamhetsåret: 

 

 Löpande underhåll 

 Arrangerat Byggetdag (medlemmar och familjer bjuds in till en 

dag med fokus på renovering och städning, delatagarna bjuds på lunch och fika). 
 Genomfört veckovis brandsyn samt årlig översyn av brandsläckarna 

 Genomfört kontroll av hjärtstartare och utrymningslarm 

 Uppdaterat passagesystemet samt genomfört backuper av detta 

 Inhandlat förbrukningsmaterial för kontor och städ 

 Inlett projekt att förbättra utebelysningen på gården 

 Anpassat lägenheten för att fungera som ”möteslokal” 

 Hållit brandövning för kårens avdelningar 

 Låtit ett företag ta fram en underhållsplan 

 Planerat för utbyte av fönster 
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1.3 Scoutverksamheten 

Under verksamhetsåret har Älvsjö scoutkår haft 17 aktiva avdelningar. Dessa har haft möten 

en gång i veckan, utom familjescoutavdelningen Myrorna som setts var tredje vecka. Under 

måndag- torsdagskvällar har det varit full aktivitet i och kring scoutlokalen Bygget. Utöver de 

vanliga veckomötena har avdelningarna, var för sig eller tillsammans, åkt på ett flertal 

utfärder och hajker. Nya utmanarlaget Hazmatt startades under verksamhetsåret.  

 

Till följd av Covid-19 har verksamheten till viss del planerats om för att följa myndigheternas 

krav och rekommendationer. Från april har alla möten hållits antingen utomhus eller digitalt 

och särskilt fokus har lagts på att kunna fortsätta bedriva verksamheten, men på ett säkert sätt. 

Utöver veckomötena har även hajker, utfärder och läger planerats om för att kunna 

genomföras trots pandemin. Bland annat har utfärder gjorts om till dagsaktiviteter för att 

undvika tätt umgänge inomhus. Även den gemensamma våravslutningen planerades om och 

genomfördes avdelningsvis.  

 

För att scoutverksamheten ska fungera har det under året funnits många engagerade och 

delaktiga ledare som planerat, genomfört och reflekterat. 

 

1.3.1 Ansvariga ledare 
Under verksamhetsåret 19/20 har följande varit ansvarig ledare (AL) på 

avdelningarna 

1.3.1.1 Familjescouting 

 Myrorna: Jonas Brunemalm 

 

1.3.1.2 Spårare 

 Steklarna: Signe Wernberg 

 Björnarna: Anna Hansson 

 Hedenhös: Thomas Bergman 

 Grodorna: Torbjörn Bardh 

 Baggarna: Tomas Norberg 

 

1.3.1.3 Upptäckare 

 Stimmet: Tomas Olsson 

 Valarna: Monica Reimer och  

Carl-Johan Mårtensson 

 Skaldjuren: Eva Karlfeldt 

 Sälarna: Michaela Wallin 

1.3.1.4 Äventyrare 

 Snapphanarna: Max Engman 

 Marklöparna: Robert Pettersson 

 Kråkfåglarna: Rebecka Algotson 

1.3.1.5 Utmanare 

 Carpet Diem: Pernilla Carlquist 

 Utmattade: Louise Bowern 

 Schackmatt: Fredrik Strandbrink 

 Hazmatt: Sandra Pramhäll 
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1.4 Sommarläger 

Under sommaren 2020 har kårens grenar åkt på egna läger och anpassat sina läger efter 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för Covid-19 och gjort hälsokontroll på alla deltagare.  

 

1.4.1 Spårarna 
8-11 augusti genomförde 120 scouter sitt 4-dagars läger på Vässarö, Tema Hav. 

Med rikligt intag av vatten och i vissa fall vätskeersättning plus svalkande bad 

klarade scouterna alla sina aktiviteter i upp emot 29 graders värme. Exempel på 

aktiviteter som utfördes var hinderbana, kanot, optimistsegling, trapperspår, 

lyktspår och lägerbål. Förebyggande åtgärder för att minimera risk för 

smittspridning utfördes inom matlagning och utfodring med lyckat resultat. 

Lägret som helhet var uppskattat av scouter, ledare och medföljande föräldrar.   

 

1.4.2 Upptäckarna 
71 scouter, genomförde sitt 5-dagars läger på samma Vässarö-ängar veckan före 

skolstarten. Tema Atlantis med mycket segling, hav, vatten, spa, trapperspår, 

samarbets-gläntan, hinderbanan, marknad och lägerbål med 

improvisationsteater. Förebyggande åtgärder för att minimera risk för 

smittspridning utfördes genom uppdelning av lägerbyn mellan avdelningarna 

samt hantering av matlagning och utfodring, med lyckat resultat. Efter fin 

lägeravslutning hanterade scouterna packning och städning av lägret med bravur 

på rekordtid så vi hann till avfärd från Djuphamnen 10:30. Många uttryckte att 

lägret var hellyckat! 

 

1.4.3 Äventyrarna  
Äventyraravdelningarna planerade sitt eget läger i Björnö naturreservat, där de 

ordnade all logistik själva från mat och transport till program. Temat på lägret 

var ”Alternativ” och hade 58 deltagare inklusive scouter och ledare.  

 

1.4.4 Utmanarna  
Utmanarlagen har gjort sina egna läger i år även de. Carpet Diem hade 11 

deltagare som åkte båt mellan öar i Stockholms Skärgård, Utmattades 6 

deltagare spenderade en vecka på en scouts landställe i Dalarna, Hazzmatt valde 

att inte göra någonting i år och Schackmatt valde att avvakta med sitt 

fjärdeårsprojekt på grund av de rådande omständigheterna.  

 

 

 

  



Verksamhetsberättelse Älvsjö Scoutkår 190901 – 200830      7 (14) 

1.5 Andra kåraktiviteter 

Stora delar har detta verksamhetsår varit en speciell resa, men trots detta så hann vi till en 

början av detta år ändå göra en del stora gemensamma aktiviteter där hela eller stora delar av 

kåren har haft möjlighet att delta. 

 

I december 2019 hölls kårens årliga julmarknad i Johan Skytteskolan där alla grenar på olika 

sätt var delaktiga för att gemensamt bidra till ett av kårens största event under året. 

Julmarknaden avslutades sedvanligt med middag för ledare och utmanare i bygget. 

 

Veckan efter julmarknaden gick vi fackeltåg genom Älvsjö även denna gången med Johan 

Skytteskolan i sikte för att tillsammans hela kåren ha julavslutning. Där delades det ut 

utmärkelser, berättades historier från det gångna året och bjöds på show. 

 

I början på 2020 hölls det en Dagobert för kårens ledare och funktionärer. Där bjöds det på 

föreläsningar, mycket diskussioner och workshops. Allt detta för att tillsammans kunna 

utvecklas som ledare och viktiga funktioner i kåren.  

 

Vårens andra kåraktiviteter så som den gemensamma våravslutningen blev detta året inte som 

den brukar med anledning av den rådande pandemin. Detta resulterade i ett beslut från 

kårstyrelsen på att alla avdelningar i år fick ordna sin egen avslutning för ett trevligt avslut 

och ordentligt tack för den gångna terminen. 
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1.6 Deltagande vid externa arrangemang 

 

1.6.1 Tävlingar scoutåret 2019-2020 
I allmänhet har det varit ett bra tävlingsår för Älvsjö scoutkår trots antalet 

tävlingar varit färre under detta år. Speciellt Scouternas Dag, som kåren deltar i 

årligen, lämnade ett stort hål efter sig i och med att den ställdes in på grund av 

COVID-19. Kommande verksamhetsår är också påverkat med ett inställt 

Scouternas Natt. Förhoppningsvis kommer vårens tävlingar kunna genomföras 

och att kåren återigen kan skina i både representation och prestation. 
(När placeringar nämns så kommer endast topp-fem placeringar att finnas nedan. 

Förstaplaceringar är markerade med fetstil)  
 

1.6.1.1  Scouternas Natt 2019: 

Älvsjö scoutkår deltog året 2019 med totalt fyra lag, tre i tävlingen 

“Silverugglan” (äventyrarscouter)  

och en i tävlingen “Hajkbenet”(utmanarscouter).  

Älvsjö lyckades ta hem både första och andra plats i Silverugglan 

med HUTO (från Snapphanarna) först och  

Vingklippt (från Marklöparna) hack i häl.   

I Hajkbenet lyckades utmanarlaget Carpet Diem, även dem, knipa 

förstaplatsen. Älvsjö lyckades därmed vinna två av tre förstapriser 

varav Silverugglan för andra året i rad. 

  

Utöver deltagande i själva tävlingen så agerade Gustaf Holmqvist 

som Älvsjös BAS-kontrollant under 

Scouternas Natt 2019 med en frågeorganisations-kontroll. 

 

1.6.1.2  Scouternas Höstdag 2019 - DM i Livlina: 

Scouternas Höstdag 2019 hölls på Gamla Älvsjö IP. 

Detta år deltog Älvsjö scoutkår med totalt 11 scouter och ledare, en 

stor ökning sedan föregående år. 

 2 st. i ”tävlingsklass 2” (upptäckare) 

 1 st. i ”tävlingsklass 3” (äventyrare) 

 3 st. i ”tävlingsklass 4” (utmanare)  

där Fredric Thunberg knep en delad femteplats. 

 4 st. i ”tävlingsklass 5” (ledare 19-49 år)  

där Gustaf Holmqvist knep en delad förstaplats 

 1 st. i ”tävlingsklass 6” (ledare 50+ år).  

 

1.6.2 Övriga evenemang 
5 personer från kåren deltog i äventyrarlägret Upplev 2019 i Amsterdam. 

 

Stockholms Scoutdistrikt har letts av Johanna Arnoldsson, Älvsjö scoutkår. 

 

Suppleant Personalansvarig i Stockholms Scoutdistrikt  

har varit Eva Karlfeldt, Älvsjö scoutkår. 

 

Karl Stavaeus har varit verksamhetsrevisor för Scouterna. 

 

Jonas Brunemalm har varit ordförande för Kopparbo lägergård. 
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1.7 En blick framåt 

Kåren fortsätter växa. Hösten 2020 börjar många nya scouter och med dessa kommer även en 

del föräldrar som ställer upp som ledare, främst på spårarnivån och även några på 

upptäckarnivå. 

  

Från spårargrenen till äventyrargrenen har kåren en ”julgransstruktur” med 5 

spåraravdelningar, 4 upptäckaravdelningar och 3 äventyraravdelningar. Vidare bildas varje år 

ett nytt utmanarlag, även hösten 2020, men som i skrivandets stund ännu inte har något 

officiellt namn, vilket betyder att kåren kommer att ha fyra aktiva utmanarlag under året. 

Bland de äldre utmanarna är de flesta aktiva som ledare eller unga ledare på avdelning och 

bidrar till att trygga framtiden för verksamheten. 

  

Kåren har i nuläget 222 barn i kö (i åldern 8-17 år) och det är fantastiskt kul att intresset för 

scouting ökar! Detta ger kåren något att fundera på framöver, då den centrala organisationen 

Scouterna uppmanar alla landets kårer att göra sitt yttersta för att fler barn ska få uppleva 

scouting. 

 

Vårterminen 2020 bjöd på nya utmaningar till följd av en global pandemi som ställde, och 

fortsätter ställa, stora krav på vår verksamhet. Kårens avdelningar har hanterat de nya 

utmaningarna med bravur genom att hålla sina möten utomhus och hålla hårt på hygien och 

distans. Det är tack vare våra enormt engagerade ledare som vi har möjlighet att bedriva en 

trygg verksamhet i dessa tuffa tider, och det är ledarnas engagemang som bär kåren när 

utmaningarna fortsätter i det nya året. 

 

Vi ser fram emot ett nytt scout-år tillsammans! 
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2. Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Älvsjö Scoutkår får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-2020. 

Kåren bedriver scoutverksamhet inom Stockholms Scoutdistrikt och då främst inom Älvsjö. 

Verksamhet bedrivs även i Solberga, Kristallparken där familjescoutavdelningen Myrorna har 

sin verksamhet. Kåren hade under verksamhetsåret 2019-2020 en omsättning på 986 tkr och 

hade vid årets utgång c:a 560 medlemmar, varav 390 är ungdomar som deltar i verksamheten. 

 

Under året har styrelsen beslutat att byta fönster på Bygget, detta arbete kommer ske  

under nästa verksamhetsår, på grund av detta finns en stor upplupen kostnad i balansen.  

I balansräkningen finns även överskottet från AdAsta redovisat, dessa pengar ska användas  

till nästa kårläger. 

 

 

2.1 Förslag till disposition av resultatet 

Till kårstämmans förfogande står 

Balanserad vinst                                           85 229,00 kr  

Årets resultat                                           39 989,00 kr  

Summa                                         125 218,00 kr  

  
Styrelsen föreslår att 

Till reparationsfond avsätts                                           40 000,00 kr  

Till upplevelsefond avsätts                                           20 000,00 kr  

I ny räkning överförs                                           65 218,00 kr  

Summa                                         125 218,00 kr 
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2.2 Kårens resultat och ställning 
 

2.2.1 Resultaträkning 
 

Resultaträkningar (kr) 

   

      Resultaträkning     2019-09-01 2018-09-01 

        2020-08-31 2019-08-31 

      Intäkter 

     Medlemsavgifter 

  

271 245 241 331 

Bidrag 

   

300 819 258 552 

Hyresintäkter 

  

50 695 53 394 

Julmarknad 

  

248 460 239 776 

Övriga intäkter 

  

6 814 37 891 

Summa intäkter 

  

878 033 830 943 

      

      Kostnader 

    Bygget, drift och underhåll 

 

- 189 653     - 203 873     

Renovering ombyggnad 

 

- 407 500     - 229 293     

Kontorskostnader, ink bankavgifter 

 

-   42 340     -   36 086     

Förbrukningsmaterial 

  

-     8 534     
 

Halsdukar, kläder, reklam 

 

-     1 385     
 

Kårförråd, mtrl, tält, inköp 

 

-   16 034     - 109 942     

Utbildningar 

  

-     2 645     -   19 154     

Kåraktiviteter, julavslut, kårhelg mm 

 

-   22 292     -   22 888     

Julmarknad 

  

-   79 817     -   86 062     

Avdelningsbidrag, ledarbidrag 

 

-   44 500     -   54 625     

Övriga kostnader 

  

-   21 004     -     6 235     

Startavgifter tävlingar 

  

-     2 340     -     8 010     

Summa kostnader 

  

- 838 044     - 776 167     

    
  

Årets resultat 

  

      39 989           54 777     
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2.2.2 Balansräkning 
 

Balansräkningar (kr) 

         

      Balansräkning   2020-08-31   2019-08-31 

      Tillgångar 

    Omsättningstillgångar 

   Kassa och bank 

 

       1 053 916     

 

       600 553     

Summa tillgångar 

 

       1 053 916     

 

       600 553     

   
 

  

   
 

  Eget kapital och skulder 
 

  Eget kapital 

 
 

  Eget kapital 

 

            85 228     

 

         80 453     

Upplevelsefond 

 

            49 702     

 

         44 202     

Reparationsfond 

 

          122 800     

 

         82 800     

Årets resultat 

 

            39 989     

 

         54 776     

Summa eget kapital          297 719     

 

       262 231     

   
 

  Kortfristiga skulder 

 
 

  Leverantörsskulder 

 
 

 

                 -     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter           707 350     

 

       331 100     

Kortfristiga skulder/AdAstra 2019             48 846             7 222 

   

        756 196     

 

       338 322     

   
 

  Summa skulder och eget kapital        1 053 915     

 

       600 553     
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2.2.3 Tilläggsupplysningar  

Not 1 

 

Förändring av eget kapital 

    

 

Upplevelsefond Reparationsfond Balanserat resultat                       Summa 

Ingående balans     44 202,00 kr       82 800,00 kr          85 229,00 kr             212 231,00 kr  

     Disposition föregående år     10 000,00 kr       40 000,00 kr    -                 50 000,00 kr  

     Utdelade stipendier   - 4 500 kr -    -                     - 4 500 kr 

     Årets resultat  -  -     39 989,00 kr                  39 989,00 kr 

Utgående balans      49 702,00 kr    122 800,00 kr         125 218,00 kr               297 720,00 kr  
 

 

 

Not 2 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Ingående balans 331 000,00 

Reparationer Bygget 376 250,00 

Summa 707 250,00 

  Not 3 
Kortfristiga Skulder 

Ingående balans 

Utbetalat 

  7 222,00 

 -7 222,00 

Över från Ad Astra 2019, till nästa kårläger 48 846,00 

Summa 48 846,00 
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