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1. Verksamhetsberättelse 
2021 har liksom 2020 präglats av Corona-epidemin. 
Epidemin till trots har kåren vuxit från 560 medlemmar till 581 varav 401 är under 26 år. 
Kåren har bedrivit scoutverksamhet för barn mellan 1-20 år på 18 avdelningar. 
Kåren har startat en ny äventyraravdelning Eldfåglarna. 
Kåren har bytt fönster och dörrar i scoutlokalen bygget. 

 

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) 

 Rebecka Algotson  Vice kårordförande (vKO) 

 Gustaf Holmqvist  Ledamot, kårsekreterare (KSekr) 

 Anton Westerlund  Ledamot, kårkassör (KKass) 

 Holger Arthur  Ledamot 

 Cecilia Kellberg  Ledamot 

 Eira Mendoza  Ledamot 

 Lina Molin  Ledamot 

 

1.1.2 Valberedning: 
 

 Karl Stavaeus  

 Lovisa Engwall 

 Joakim Oscarsson 

 Kim Lindskog 

 Eddie Lilljeqvist 

 

1.1.3 Övriga kårfunktionärer: 
 

 Erika von Sydow  Revisor 

 Marianne Blom  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 digitala möten under verksamhetsåret 2020-2021 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen arbetat mycket med åtgärder för att minska 

smittspridning av Covid-19 inom kåren. Bland annat har det utformats en mall med 

rekommendationer hur kårens ledare bör agera på utfärder och på de veckovisa mötena. 

Styrelsen har även haft kontakt med skolor i närområdet för att höra hur läget är hos dem. 

 

Styrelsen har arbetat med att se över den mest kostnadseffektiva och den nödvändigaste 

lösningen på kårens behov av radiokommunikation då styrelsen uppdrogs på stämman 2020 

att undersöka ämnet.  

 

Sedan Scouternas stämma 2020 har styrelsen arbetat med att utforma en policy för kontroll av 

utdrag ur belastningsregistret samt påbörjat arbetet med kontrollen av kårens ledare. Arbetet 

har skett i en arbetsgrupp som tagit till sig feedback från ledarmöten samt ett formulär som 

delades med kårens ledare.  

 

En arbetsgrupp i styrelsen har utvecklat kårens krisdokument för hur Trygga möten - 

relaterade ärenden bör hanteras i framtiden.  

 

1.2.1 Ledarutveckling 
Rapporten om kårens ledarutveckling kommer från Älvsjö scoutkårs 

Kårutbildningsledare (KUL) Lovisa Engwall. 

 

1.2.1.1 Ledarintroduktion för nya ledare (scoutkårens regi) 

För nya spårarledare (föräldrar till nyblivna spårare) arrangerade kåren  

en NIK (ny i kåren kurs). 

Kursen hölls två kvällar i augusti och utomhus med tanke på 

smittspridningen. Kursen bestod av blandat teori och praktik. 

 

1.2.1.2 Utmanarlag 

Hösten 2020 genomförde kåren två kvällsträffar med terminens nya 

utmanarledare. Den ena träffen var med, äldre mer erfarna ledare i kåren. 

Den andra träffen var med två utvecklingskonsulter från Scouterna. 

Fokus var på att ge stöd och verktyg i de nya utmanarledarnas uppdrag.  

 

1.2.1.3 Dagobert - Ledarutbildningsdag i kåren 

Dagoberten hölls i år 8 maj. På grund av COVID-19 så hölls 

utbildningsdagen för det mesta digitalt med några få kurspass utomhur 

runt kring Bygget. (Mer om Dagoberten finns att hitta under punkt 1.5.4 Dagoberten 2021) 

 

 

1.2.1.4 Ledarutbildning i Scouternas regi 

Tre ledare har genomfört den veckolånga ledarutbildningen på Vässarö 

sommaren 2021. 
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1.2.2 Materiel 
Rapporten om Älvsjö scoutkårs gemensamma läger/övernattningsmateriel 

kommer från ansvarig för kårens lägermateriel Martin Blomqvist 

 

1.2.2.1 Behållare till sisalgarn 

Kårens sisalgarn har fått behållare i form av plasthinkar, detta för 

att skydda det från väta under användning, men även för att 

undvika att garnen förvandlas till trassliga nystan.   

 

1.2.2.2 Tält 

11st tält av typen Primus Bifrost H6 köptes in, detta för att 

säkerställa att det finns tillräckligt med sovplatser under stora läger. 

Dessa är även märkta. 

 

De gamla gilwelltälten som låg i källaren är slängda. 

 

1.2.2.3 Lyktor 

Nya lyktor köptes in, efter en översyn så slängds en del som var 

trasiga. 

 

1.2.2.4 Förvaring av tält 

Ett nytt hyllsystem till Primus tälten byggdes, i framtiden kommer 

det finnas plats för 60st tält. 
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1.2.3 Scoutlokalen Bygget 
Rapporten om Älvsjö scoutkårs lokal Bygget kommer från Byggetgruppens 

representant Jonas Brunemalm. 

 

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: 

 

 Byte av 25 fönster samt det två dörrarna på gavlarna till nya fönster som 

är bättre isolerade, öppnas utåt, har barnspärrar och bättre stängning.  

 Installerat undertak i lägenheten 

 Slipat och lackat golven i Mellan och viloplanen i båda trapphusen 

 Rivit golvet i utmanarrummet och lagt ett spångolv. Linoleum-matta 

kommer läggas i september (nästa verksamhetsår). 

 Kontakt med städfirman. Under våren har städning skett varannan vecka 

då verksamheten inne varit begränsad p.g.a. pandemin 

 Arrangerat Byggetdag för ett 25-tal volontärer som bland annat klippt 

häckarna, underhållit lastkajarna, städat köket, målat trapphuset, bytt 

trasiga lysrör m.m. 

 Ansökt om hjälp att byta fasaden i XL-hjälpen. Det var över 2000 

sökande och vi fick inte hjälp. 

 Fyllt en container med skräp inifrån och utanför Bygget. 

 Genomfört veckovis brandsyn samt årlig översyn av brandsläckarna 

 Genomfört kontroll av hjärtstartare och utrymningslarm 

 Underhållit passagesystemet samt genomfört backuper av detta 

 Inhandlat förbrukningsmaterial för kontor och städ 

 Löpande underhåll 

 

På grund av pandemin har brandövning för kårens avdelningar samt 

Byggetdagar pausats. 
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1.3 Scoutverksamheten 

Under verksamhetsåret har Älvsjö scoutkår haft 18 aktiva avdelningar. Dessa har haft möten 

en gång i veckan, utom familjescoutavdelningen Myrorna. Myrorna ses vanligtvis var tredje 

vecka, men verksamheten har sedan november varit pausad till följd av Covid-19. Nya 

äventyraravdelningen Eldfåglarna och nya utmanarlaget Matterhorn startades under 

verksamhetsåret. Till följd av Covid-19 har verksamheten till viss del planerats om för att 

följa myndigheternas krav och rekommendationer. Från november 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 eller ställts in. Bland annat har utfärder gjorts om till dagsaktiviteter för att 

undvika umgänge inomhus. Den gemensamma julavslutningen genomfördes digitalt och 

någon kårgemensam våravslutning kunde inte genomföras. 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 20/21 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: Carl-Johan Mårtenson 

 Skaldjuren: Eva Karlstedt (HT), 

Michaela Wallin (VT) 

 Sälarna: Michaela Wallin 

1.3.1.4 Äventyrare 

 Snapphanarna: Max Engman 

 Marklöparna: Patrik Sahlin 

 Kråkfåglarna: Helena Amler (HT), 

          Rebecka Algotson (VT) 

 Eldfåglarna: Cecilia Carlstedt 
 (Avdelningen startade HT21) 

1.3.1.5 Utmanare 

 Carpet Diem: Pernilla Carlquist 

 Utmattade: Louise Bowern 

 Hazmatt: Sandra Pramhäll 

 Matterhorn: Lukas Castan 
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1.4 Sommarläger 

Under sommaren 2021 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 
Under 5-8 augusti var 85 scouter och 35 ledare på Vässarö för ett eget läger med 

temat PLURR. Under denna period bodde scouterna i tält och deltog i en mängd 

roliga aktiviteter som erbjöds av Vässarö och som ledarna planerat själva. Bland 

annat var scouterna på en marknadsdag där de fick bland annat göra olika spel 

för att vinna valuta. För denna valuta kunde scouterna sedan köpa bland annat 

skrabbelurer och annat gott samt åka såpapress. Sedan gick scouterna även 

Trapperspåret och seglade optimistjolle. På de aktiviteter som ledarna planerat 

själva fanns det en temadag med olika experiment på schemat, disco, sångstund 

och lägerbål. Dessutom fanns det självklart tid för bad och egen lek.  

 

 

1.4.2 Upptäckarna 
Det var 71 scouter, 22 ledare och föräldrar som genomförde ett 5-dagars läger 

med väl utspridda tält avdelningsvis på de stora Kyrkängarna,  

Vässarö 8–12 augusti. Vecka 32 valdes för att det då var hälften så många 

anmälda scouter på ön som veckan innan. Tema: Jorden runt på fem dagar.  

I programmet halvdags segling med Optimister, RS Quest  

(nya, snabba fyrmansjollar) + 8-mannabåtarna Lotsen och Torekov.  

Några paddlade kanadensare lika bra som nordamerikanska indianer.  

Sedan trapperspåret, där gruppen tog fram genom gott samarbete med 

indianerna. Nya anekdoter berättades.  

 

Marknadsdag med många stationer blev mycket uppskattat, även 

Samarbetsgläntan, makramé med paracord, klättervägg och hinderbanan med 

filminspelning av Scouternas folkhögskola (blir en reklamfilm för scouting + ett 

inslag i tv-programmet Postkodmiljonären till våren), spa med bastubad och 

matlagning på Ivarspisar. En dag eskadersegling med 8 storbåtar, inte runt 

Afrika, men runt halva Vässarö, landstigning, inte i Kina, men på Östra ängarna, 

där det lagades en grekiskinspirerad lunch. Ett osannolikt kraftigt åskoväder 

med blixtar i långa serier satte stopp för vidare segling, så det blev att ta sig hem 

till Europa i karavan på Sidenvägen, som Marco Polo - gestaltades vid 

lägerbålsmötet i kapellet. Det andra lägerbålet var en riktigt fin sommarkväll på 

bergssidan Eldorado, med sånger om och från olika länder  

(det sjöngs på både engelska, tyska, ryska, norska). 

 

Hälsan och hygienen i lägret var mycket god, bara några småincidenter, som 

kunde åtgärdades med plåster, lite olika medikamenter, elastisk binda, 

fästingplockare etc. Ingen coronamisstanke, då förebyggande åtgärder för att 

minimera risken för smittspridning fungerat. Ett hellyckat scoutläger med lagom 

balans mellan programpunkter och fritid.  

Fotodokumentation på avdelningarnas Instagram. 
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1.4.3 Äventyrarna  
 

1.4.3.1 Marklöparna - Vandring på Öland 

Rapport från Patrik Sahlin: 

18 scouter och fyra ledare från Marklöparna åkte och vandrade på Öland. 

De gick av vid Ormöga och vandrade upp till Byxelkrok. Det var en 

sträcka på 45 km ungefär. Under vägen så hade de aktiviteter, bad och en 

guidad tur. Sista dagen innan hemfärd cyklade de upp till Trollskogen 

och fick där en guidad tur om naturen. Varje kväll när de kommit fram till 

sovplatsen så fick de mat utkörd till dem för morgondagen. Scouterna 

bodde och lagade mat tillsammans under hela veckan. 

 

1.4.3.2 Snapphanarna - Fjällvandring Abisko 2021 

Rapport från Erik Bexelius: 

Snapphanarnas läger för sommaren utgjordes av en en fjällvandring i 

området kring Björkliden och Abisko, som genomfördes 29 juli - 8 

augusti med 21 deltagare och 4 ledare. 

 

6 dagar spenderades vandrandes uppe på fjället med förflyttning av 

lägerplats och en avstickare i form av en dagstur till Trollsjön. 

Sammanlagt vandrade Snapphanarna omkring 50 km. Variabelt väder - 

med inslag av regn, kyla och snö - medförde utmanande förhållanden 

under några dagar då mycket handlade om att hålla sig varm, torr och 

mätt. Moralen var trots detta god. Mot slutet blev vädret bättre och bättre 

vilket medförde ännu bättre status på gruppen, lättad stämning och ett 

soligt bad i fjällbäck.  

 

De sista dagarna tältade Snapphanarna i anslutning till Abisko 

turiststation. Dessa dagar blev lugnare med mindre utflykter, lyxigare mat 

och många mysiga timmar runt lägerelden. Det blev dessutom riktigt fint 

väder mot slutet med temperaturer upp mot 20 grader och sol. 

 

Under verksamhetsåret har Snapphanarna lagt mycket tid på att förbereda 

avdelningen för äventyret. De genomförde fler vandringshajker än 

normalt och har utbildat i första hjälpen, navigation, 

radiokommunikation, hantering av personlig vandringsutrustning och 

mycket annat. Mycket fokus har lagts på att bygga en välorganiserad och 

sammanhållen grupp, vilket starkt bidrog till att vandringen blev 

lyckosam. 
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1.4.3.3 Kråkfåglarna - Sommarläger Vässarö 2021 

Rapport från Rebecka Algotson: 

Kråkfåglarna hade detta året ett sommarläger på Vässarö med temat 

“Bäst i test” under perioden 31/7 - 7/8. Det var totalt 14 scouter som 

deltog på lägret och 6 ledare, varav 3 var med hela perioden och de andra 

tre endast delar av lägret. Även ett ledarbarn deltog under en del av 

lägret.  

  

Under lägret byggde scouterna sina egna kök patrullvis som de lagade 

mat i under lägervistelsen. De sov även patrullvis och i så stor 

utsträckning som möjligt genomförde de aktiviteterna patrullvis. Under 

lägret byggde scouterna flottar, gick trapperspåret, gjorde 

sammarbetsövningar, gick vildmarksspåret, var på disco och paddlade ett 

ljusspår. Även bad och eget program med aktiviteter inspirerade från TV-

programmet “Bäst i test”  genomfördes. Överlag var det stort fokus på 

målspåren samarbete, fysiska utmaningar, egna värderingar och existens 

under lägret. Många av scouterna uttryckte efter lägret att det överträffade 

deras förväntningar innan lägret.  

 

 

1.4.4 Utmanarna  
 

1.4.4.1 Utmattade - Roadtrip Göteborg 

Under 12-17 juli var utmanarlaget Utmattade på en roadtrip till Göteborg 

och tillbaka till Stockholm. Under denna resa hade scouterna som mål att 

bada i Sveriges 4 största sjöar. De åkte via Strängnäs, Örebro, Karlstad, 

Glaskogen, Årjäng, Smögen, Göteborg, Gränna, Vadstena och 

Norrköping. På roadtripen var 6 scouter och 2 ledare deltagande.  

 

1.4.4.2 Boomerang 

Älvsjö scoutkårs utmanare åkte på Boomerang 2021 på Vässarö. Det var 

22 utmanare och 4 ledare som tillsammans under 10 dagar vistades på ön. 

Lägret bestod av att vi byggde camp, lagade mat och deltog i olika 

aktiviteter som planerats av lägerfunktionärer. Aktiviteterna kunde vara 

allt från att åka ut och segla en hel dag till att lära sig hur man odlar 

kryddor på bästa sätt. Lägret var väldigt lyckat och allting flöt på utan 

några större problem. 

 

1.5 Andra kåraktiviteter 

Liksom förra året har stora delar av verksamheten inte varit som vanligt på grund av  

Covid-19. Många av arrangemangen som annars genomförs tillsammans har skett 

avdelningsvis, grenvis eller ställts om till digitala arrangemang.  
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1.5.1 Älvsjö scoutkårs kårmästerskap 2020 
I och med att samtliga tävlingar under verksamhetsåret HT20-VT21 ställdes in, så 

organiserades Älvsjö Scoutkårs Kårmästerskap 2020 den 10 oktober i Älvsjöskogen. 

Tävlingen baserades på grunden av både Scouternas Dag och Scouternas Natt med 

individuella kontroller utplacerade längst en slinga och som genomförs i lag om 3-8 

personer. Älvsjö scoutkårs Kårmästerskap bestod av tre stycken åldersklasser: 

 

 Silverälvan – för Äventyrarscouter 

 Hajksjön – för Utmanarscouter 

 Guldscouten – För Rover/Ledare och möjligheten att tävla som ett lag med 

blandade åldrar från Äventyrarscouter till Ledare. 

 

Samtliga tävlingsklasser tilldelades sitt egna handgjorda vandringspris i trä gjort av 

Gustaf Holmqvist med motiv designade av f.d. kårmedlem Viktoria Holmqvist. 

Vinnande lag av prisen får sedan göra sin egen namnbricka som hängs på priset vilket 

kommer att hänga i Lillan. Utöver dessa tre priser gjordes även ett 

åldersklassöverskridande pris vid namnet Kårmästaren som tilldelas till det lag som 

ackumulerat flest poäng under tävlingen. Samtliga i det vinnande lag av Kårmästaren 

tilldelades även ett kvadratiskt märke i trä med Älvsjö scoutkårs vapensköld och året 

tävlingen genomfördes. 

  

Tävlingen bestod av 6st kontroller längst det stora spåret i Älvsjöskogen. Då COVID-

19 pandemin pågick under evenemanget så spreds samtliga kontroller ut och lag som 

startade med varandra uppmanades att gå med varandra för att minska risken för ökad 

kontakt mellan deltagarna.  

10st lag deltog i Kårmästerskapet 2020, 6st i Silverälvan, 2st i Hajksjön och 2st i 

Guldscouten.   

Vinnare av tävlingarna blev följande: 

 Vinnare av Silverälvan: HUTO-1 

 Vinnare av Hajksjön: Matterhorn 

 Vinnare av Guldscouten: Raranga Returns 

 Vinnare av Kårmästaren: Matterhorn 

Ett extra tack sträcks ut till de kårmedlemmar som hjälpte till att göra evenemanget 

möjligt! 

 

 K1: Livlina – BAS-kontrollant : Eddie Lilljeqvist 

 K2: Chiffer - BAS-kontrollant : Anton Westerlund 

 K3: Woodcraft - BAS-kontrollant : Lovisa Engwall och Joakim Oscarsson 

 K4: Samarbete - BAS-kontrollant : Patrik Sahlin 

 K5: Surrning – BAS-kontrollant : Erik Bexelius 

 K6: Knopar - BAS-kontrollant : Gustaf Holmqvist  

 Sekretariat : Joakim Oscarsson 

 Tävlingsledning : Gustaf Holmqvist 

 
Tanken är att tävlingen ska kunna genomföras kommande år nu när grunden är gjord. 

2021 kommer dock att bli en lucka på grund av de rådande COVID-19 pandemin 

restriktioner som gjort genomförandet omöjligt. Förhoppningsvis kan tävlingen bli en 

kårtradition varje eller vartannat år i framtiden! 
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1.5.2 Julmarknad 2020 
Kårens 75e julmarknad blev annorlunda på grund av pandemin och hölls digitalt. En 

webbshop sattes upp med bilder och beskrivning av det vi sålde. Det var en ny 

försäljningsmetod och vi ville inte ha ett lager kvar efter julmarknaden så vi minskade 

utbudet och antalen av det vi sålde. Vissa saker sålde bättre än normalt och andra lite 

sämre. Det mesta såldes slut och vi gjorde en halverad vinst mot ett normalt år. 

 

På fredagen packade julmarknadsgruppen beställningarna i kassar som sedan kunderna 

hämtade på lördagen i ett tält utanför Bygget. Det var två sidor baserat på efternamn 

och avstånden i kön hölls genom att bårstänger låg på marken med lagom avstånd. 

Utanför gjordes brända mandlar och det som var kvar kunde köpas. 

 

1.5.3 Julavslutning 2020 
Några veckor efter julmarknaden var årets julavslutning, även denna blev digital. Alla 

avdelningar uppmanades att skicka in en kort julhälsning till styrelsen som sedan 

spelade upp den på en livesänd stream på Youtube.com. Utmanarlaget Matterhorn hade 

spelat in en kort sketch som visades upp och några ledare tilldelades förtjänstmärken. 

 

1.5.4 Dagoberten 2021 
Dagobert brukar hållas i Bygget i början på januari men det här scoutåret hölls eventet i 

maj och de allra flesta kurspassen hölls digitalt. Endast några få kurspass hölls utomhus 

kring Bygget. Det var färre deltagare än tidigare år men så fick också eventet ge avkall 

på den sociala, fysiska delen som traditionellt är väldigt uppskattat bland ledarna. 

Under dagen erbjöds ca 15 olika kurspass med både interna och externa föreläsare. 

Kurspassen var en blandning av introduktion, teori och praktiska tips till 

verksamheten.  
 

1.5.5 Våravslutningen 2021 
Under vårterminen gick det inte att genomföra våravslutningen som annars ger 

gemensamt för hela kåren utan alla avdelningar genomförde egna utfärder för att 

avsluta terminen med sina scouter.  
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1.6 Deltagande vid externa arrangemang 

 

1.6.1  Tävlingar scoutåret 2019-2020 
Scoutåret 2020-2021 har det tyvärr inte genomförts några externa tävlingar som kåren 

varit med i på grund av den rådande situationen med COVID-19.  

Det kommande verksamhetsåret verkar däremot kunna bjuda på fler externa 

arrangemang kåren kan delta i med både Scouternas dag 2021 och  

Scouternas Natt 2021 planerade under hösten 2021.  

 

1.6.2  Övriga evenemang 
Under verksamhetsåret 2020-2021 har individuella scouter från Älvsjö scoutkår 

deltagit i många olika externa evenemang. 

 1 person deltog i Blå Hajk forsfararna under sommaren 2021. 

 3 äventyrare från kåren deltog i arrangemanget Upplev under hösten 2020. 

 9 personer deltog i det årliga konfirmationslägret på Vässarö. 

 

1.6.3 Ideella uppdrag utanför Älvsjö scoutkår 
Under verksamhetsåret 2020-2021 har några medlemmar haft ideella uppdrag inom 

scouterna utanför kåren. 

 Eva Karlfeldt har varit suppleant personalansvarig i Stockholms Scoutdistrikt 

fram till årsskiftet 20/21. 

 Jonas Brunemalm har varit styrelsemedlem i Kopparbo lägergård fram till juni 

2021. 

 

1.7 En blick framåt 

Intresset för scouting är fortsatt högt och en av kårens största utmaningar är att hitta ledare 

nog att kunna minska antalet köande som idag (HT21) är ca 300 in till kåren. Vi måste också 

ställa oss frågan hur många scouter som kan ha verksamhet i och i närheten av bygget 

samtidigt och om det finns möjligheter att expandera. 
Kåren har lyckats behålla fler scouter mellan grenarna vilket är väldigt kul, men det leder till 

att kårens “julgransstruktur” blivit mer av en rektangel då det är ungefär lika många scouter 

på spårare, upptäckare och äventyrare vilket leder till att vi kan behöva fler avdelningar på 

äventyrar och upptäckar-nivån. Engagemanget för en ny äventyraravdelning har redan visats 

detta år med uppstartadet av Eldfåglarna till HT21. 
Vi ser fram emot ett engagerande och härligt scout-år tillsammans. 
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2. Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Älvsjö Scoutkår får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-2021. 

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 2020-2021 en omsättning på 740 tkr och 

hade vid årets utgång c:a 610 medlemmar, varav c:a 400 är ungdomar som deltar i 

verksamheten. 

 

Under året har fönsterbytet genomförts (beslut fattat förra verksamhetsåret) samt så har 

bygget internt rustats upp. För att säkra kårens möjliga underhåll av Bygget finns en upplupen 

kostnad upptagen i balansen. 

 

I balansräkningen finns även överskottet från Ad Asta (Kårläger 2019) redovisat, dessa 

pengar ska användas till nästa kårläger (2022). 

 

Nästa verksamhetsår fyller Älvsjö Scoutkår 80 år, till detta ska vi ha ett kårläger och hoppas 

även att vi gemensamt kan fira jubileet tillsammans, till detta finns en utgift budgeterad. 

 

2.1 Förslag till disposition av resultatet 

Till kårstämmans förfogande står 

Balanserad vinst                                           85 229,00 kr  

Ej omförd vinst 19/20                                           39 989,00 kr 

Årets resultat                                           33 748,00 kr  

Summa                                         158 966,00 kr  

  
Styrelsen föreslår att 

Till reparationsfond avsätts                                           50 000,00 kr  

Till upplevelsefond avsätts                                           20 000,00 kr  

I ny räkning överförs                                           88 966,00 kr  

Summa                                         158 966,00 kr 
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2.2 Kårens resultat och ställning 
 

2.2.1 Resultaträkning 

 

Resultaträkningar (kr) 

  

      Resultaträkning     2020-09-01 2019-09-01 

        2021-08-31 2020-08-31 

      Intäkter 

     Medlemsavgifter 

  

289 850 271 245 

Bidrag 

   

372 322 300 819 

Hyresintäkter 

  

400 50 695 

Julmarknad 

  

77 850 248 460 

Övriga intäkter 

  

1 023 6 814 

Summa intäkter 

  
741 445 878 033 

      

      Kostnader 

    Bygget, drift och underhåll 

 

- 232 673     - 189 653     

Renovering ombyggnad 

 

- 200 000     - 407 500     

Kontorskostnader, ink bankavgiter 

 

-   43 938     -   42 340     

Förbrukningsmaterial 

  

-     2 409     -     8 534     

Halsdukar, kläder, reklam 

 

-   13 615     -     1 385     

Kårförråd, mtrl, tält, inköp 

 

-   92 747     -   16 034     

Utbildningar 

  

-       250    -     2 645     

Kåraktiviteter, julavslut, kårhelg mm 

 

-     2 269     -   22 292     

Julmarknad 

  

-   31 072     -   79 817     

Avdelningsbidrag, ledarbidrag 

 

-   42 000     -   44 500     

Övriga kostnader 

  

-   45 766     -   21 004     

Startavgifter tävlingar 

  

-       962     -     2 340     

Summa kostnader 

  

- 707 701     - 838 044     

    
  

Årets resultat 

  
      33 744           39 989     
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2.2.2 Balansräkning 
                                  

Balansräkningar (kr) 

  

      Balansräkning   2020-08-31   2020-08-31 

      

      Tillgångar 

    

      Omsättningstillgångar 

   Kassa och bank 

 

          941 039     

 

      1 053 916     

Summa tillgångar 

 

          941 039     

 

      1 053 916     

   
 

 
 

   
 

 
 

Eget kapital och skulder 
 

 
 

   
 

 
 

Eget kapital 

 
 

 
 

Eget kapital 

 

            85 229     

 

           85 228     

Upplevelsefond 

 

            49 702     

 

           49 702     

Reparationsfond 

 

          122 800     

 

         122 800     

Årets resultat 

 

            39 989     

 

           39 989     

Summa eget kapital        297 720     

 

      297 719     

   
 

 
 

Kortfristiga skulder 

 
 

 
 

Leverantörsskulder 

 
 

 
 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter           560 724     

 

         707 350     

Kortfristiga skulder/AdAstra 2019          48 846     

 

        48 846     

   

      609 570     

 

     756 196     

   
 

 
 

Summa skulder och eget kapital           907 290     

 

      1 053 915     
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2.2.3 Tilläggsupplysningar  

Not 1 

 

Förändring av eget kapital 

    

 

Upplevelsefond Reparationsfond Balanserat resultat Summa 

Ingående balans 49 702,00 kr 122 800,00 kr 85 229,00 kr 257 731,00 kr 

 
    

Disposition föregående år 0,00 kr 0,00 kr  -  0,00 kr 

 
    

Utdelade stipendier 0,00 kr 0,00 kr  - 0,00 kr 

 
    

Ej ombokat resultat 19/20  -   - 39 989,00 kr 39 989,00 kr 

Årets resultat - - 33 748,00 kr 33 748,00 kr 

Utgående balans 49 702,00 kr 122 800,00 kr 158 966,00 kr 331 468,00 kr 

    

331 468,00 kr 
 

  
 

 

Not 2 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 Ingående balans 707 350,00 

Fönsterbyte 2021 -346 630,00 

Reparationer Bygget, årets avsättning 200 000,00 

Summa 560 720,00 

  Kortfristiga Skulder 

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

Summa 48 846,00 
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Älvsjö den ______   ___________________   2021 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Robert Pettersson, Kårordförande  Rebecka Algotson, Vice Kårordförande 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Anton Westerlund, Kassör   Gustaf Holmqvist, Sekreterare 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Eira Mendoza, Ledamot   Holger Arthur, Ledamot 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Cecilia Kellberg, Ledamot   Lina Molin, Ledamot 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har avgivits den ______   ___________________   2021 

 

 

 

 

_______________________________  

Erika von Sydow, Revisor   

 

 

 

   

 


