
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
Drottningstadens scoutkår i Lund avger härmed sin verksamhetsberättelse för         
kårens 57:e verksamhetsår 2020.01.01-2020.12.31. 
 
 
STYRELSEN OCH KÅREN SOM HELHET 
Under verksamhetsåret har Drottningstadens scoutkår bedrivit scoutverksamhet i        
enlighet med scoutmetoden på Borgarparken, Norra Fäladen i Lund. Vi har under            
året erbjudit våra medlemmar att: 
 

● Utveckla nya förmågor 
● Utveckla en känsla av samhörighet 
● I enlighet med scoutings värderingar lära sig respekt för naturen 
● Tränas att ta ansvar för den demokratiska processen 
● Utvecklas till en ansvarstagande samhällsmedborgare 
● Utveckla ledaregenskaper 
● Förbättra självförtroendet 
● Spendera kvalitetstid med föräldrar och ledare 

 
Kårens verksamhet har centrerats till scoutmöten varje vecka i olika åldersgrupper.           
Utöver mötesverksamheten har kårens scouter varit på utflykter, hajker,         
övernattningar och läger. Vår verksamhet har som så många andra blivit påverkade            
av Coronaviruset som slog till under våren och vi ställde om till så mycket              
uteverksamhet som möjligt.  
 
Innan dess hann kåren med att i februari anordna kårstämma vid Rårödstugan som             
ligger vid västra Ringsjöns strand med övernattning, där vi utöver stämman även            
hade trolljakt! Knappt 40 medlemmar deltog på stämman.  
 
Vi planerade för att äntligen ha vårt vårläger i egen regi under Kristi             
himmelsfärdshelgen men fick tyvärr ställa om till den dagsutflykt som genomfördes           
under lördagen sagna helg. Även här var vi ca 40 glada scouter och en del föräldrar                
som träffades i Dalby söderskog för naturbingo, organisationstävling, mumsig         
spenatsoppa samt krabbelurer. Trots lite blött väder var alla nöjda med dagen.  
 
En avslutning för ledare och utmanare ordnades med grillning på St hans backar. På              
sommaren var spårare, upptäckare och äventyrare på Sjöröd för ett fantastiskt fint            
coronasäkrat läger. 35 medlemmar vara med på lägret. Våra utmanare ordnade ett            
eget läger i Skåne då det planerade lägret i Finland blivit inställt pga Corona.  
 
Innan uppstart ordnades en ‘startdag’ för ledare då möjlighet att planera sin            
verksamhet, gemenskap och lekar samt mat erbjöds.  



 
Under hösten ordnades ett kårläger med Antikens Rom som tema i Dörröd och             
under en helg fick vi både fick äta Ceasarsallad, uppleva ett Gladiatorspel och ett              
mysigt lägerbål men lite extra spänning. 
 
Under höstlovet anordnades ett Halloweenparty-möte för alla avdelningar!  
 
Dessa läger och utflykter samlade stora delar av kårens medlemmar och vi erbjöds             
tillfällen att lära känna medlemmar från andra avdelningar än vår egen bättre            
samtidigt som vi erbjöds ett bra scoutprogram. Kåren har haft gemensamma           
terminsstarter i början av vår- och höstterminen.  
 
I slutet av året fick medförde hårdare restriktioner att vi fick avstå från att försöka               
komma ut på äldreboende för att gå Lucia. Vi hade ändå en avslutning för ledare och                
utmanare utomhus som bjöd på spökvandring och falafel.  
 
Som nämnts har 2020 präglats av Coronaviruset. Styrelsen är dock glada över att vi              
kunnat hålla igång verksamheten på ett så bra sätt som möjligt och att våra              
gemensamma arrangemang varit möjliga att genomföra utan att vi så vitt vi vet inte              
bidragit till smittspridning.  
 
Styrelsen har efter fortsatta diskussioner med kårens ledare och medlemmar,          
politiker och tjänstemän på kommunen kring möjligheten att bygga en egen lokal på             
en tomt, landat i att detta är en fråga som läggs till handlingarna och styrelsen har                
2020 lagt mer energi på att komma iordning och överens med hyresvärden kring             
förutsättningarna på Borgarparken. Det är en utmärkt lokal för Drottningstaden, men           
synlighet för upptagningsområden som är positivt.  
 
Vindskyddet som fanns på Reimersgården har inte kunnat flyttas med till           
Borgarparken. Styrelsen har därför en pågående diskussion med kommunen kring          
hur vi ska lösa frågan.  
 
Styrelsen har kunnat lägga mer tid på att hitta möjligheter för nya inkomstkällor då              
kårens ekonomi kraftigt belastas av den nya hyran på Borgarparken och bla startat             
‘Drottningstaden vänner’ som möjliggör för privatpersoner att bidra till         
Drottningstadens verksamhet. Detta arbete måste fortsätta.  
 
Styrelsen har arbetat med att förverkliga årets verksamhetsplan och de beslut som            
togs på 2020 års kårstämma samt de som tagits tidigare. Bland annat har styrelsen              
arbetat vidare med att anordna aktiviteter för ledare för att tacka dem för deras              
insats. Styrelsen har också arbetat med att skapa mer engagemang från föräldrar            



och vuxna i kåren, bla genom ett gårdsfixarutskott som leds av 2 engagerade             
föräldrar.  Styrelsen har också arbetat med att få ledare till varje avdelning.  
 
Under året har styrelsen haft cirka 15 styrelsemöten förutom detta har styrelsen haft             
flertalet arbetsmöten och möten med externa parter.  
 
SPÅRARE 
Vårterminen 

Vi hade en Spåraravdelning med möten på onsdagar. Vi hann med 19 möten men              
också kårstämma, familjeutfärd, kårutflykt, tältövernattning och sommarläger. Efter        
värvning på skolor fick vi några nya medlemmar och ytterligare flera nya i slutet på               
terminen. 

Under vårterminen följde spårarna en okänd resenär som reste runt i världen och             
skickade vykort från olika länder. Bland de uppdrag vi fanns till exempel att baka              
bröd från olika kulturer, göra spagettiknopar, studera stjärnor och Greklands          
gudavärld, skriva motioner som i Bryssel och fundera på hur det är att leva i nöd,                
som i Sudan. 

Några spårare deltog i Kårstämman. Handslaget blev inställt och istället hade vi en             
familjeutfärd där vi letade efter drakar. En trevlig tältövernattning på gården           
planerades av Äventyrarnas Elefjanter. Många var med på Kårutfärden till Dalby           
Söderskog. 

Spårarna deltog också i sommarens läger på Sjöröd. 

Ledare var: Peter Kornevi, Helena Hallgren och Eva Sköld. En viktig resurs var             
Utmanarna som hjälpte till två och två. 

Höstterminen 

HT 

Vi hade möten varje onsdag 

13 möten + höstlovsmöte med resten av kåren + höstlovsläger  

21 spårare totalt: 4 kvar från våren, 17 nya scouter  

Vi fick hjälp med rekrytering av distriktet och var med på ‘sommar i Borgarparken’              
vilket gjorde att vi blev väldigt många nya.  

Scouterna har fått ta flera märken, dessa är teater-, första knop och            
sjukvårdsmärket. Dessa inkorporerade vi in i terminsplaneringen som främst         



handlade om att lära scouterna grunderna som majoriteten inte hade någon           
erfarenhet av.  

Spårarnas egen planerade övernattningen blev inställd pga Corona men några fick           
komma iväg på kårens lyckade höstläger med temat romarriket.  

Ledare var: Linnea Hagnell, Herman Andersson, David Norberg, Alice Hemmendy,          
Anna Wieslander, Anna-Frida Abrahamsson, Helena Hallgren + en Utmanare som          
extrahjälp.  

 
UPPTÄCKARE 
Vårens första möte inleddes med att leka “hur mycket är klocka herr Lejon” och att               
skriva motioner till kårstämman. Vi gnuggade geniknölarna med organisationstävling,         
spionmöte och scoutkunskap med “prov” veckan efter. I slutet av mars hade vi ett              
cykelmöte där vi gjorde en hälsokoll på våra cyklar och övade på olika trafikmärken.              
Nyserverade cyklar kom väl till pass veckan efter när vi hade orientering på S:t Hans               
backar. Tack vare covid blev vårens hajk istället en vandring, med riktigt många             
deltagare, vi gick från Genarp till Veberöd. Vi hann också med att laga mat över               
öppen eld innan terminsavslutningen. 
 
Till höstterminen fick vi många nya scouter till avdelningen och terminen inleddes            
därför med att vi målade namnbrickor och tillsammans satte upp regler för våra             
möten. Det har varit mycket praktisk scoutkunskap på schemat och vi har bland             
annat tagit knivbevis, lagat mat på stormkök och lärt oss nya knopar varje månad. I               
början av november gjorde vi en dagsutflykt där vi bland annat fick smaka på              
sockerbetor och titta på utsikten från Klosterängshöjden. Terminen avslutades med          
demokratimöte och äppelkaka - tillagad på stormkök såklart.  
 
Ledare på våren: Ivan Sollie, Håkan Kvist, Ulrika Johansson, Matthew Johnson,           
Alice Hemmendy, Anna-Frida Abrahamsson 
Ledare på hösten: Ivan Sollie, Håkan Kvist, Matthew Johnson, Sophia Grimmeiss           
Grahm, Katrin Pettersson, Tor Jakobsson, Ulrika Johansson 
 
ÄVENTYRARE 
2020 var ett år som präglades av pandemin och äventyrarnas verksamhet           
påverkades även den. Vårens program genomfördes under relativt normala         
förutsättningar och äventyrarna satsade storstilat på att knyta skärp och surra en            
karusell som var uppskattad av både yngre och äldre scouter. Terminen avslutades            
med en kanothajk och avdelningen deltog också på kårens gemensamma          
sommarläger på Sjöröd som var mycket välorganiserat. 
 



Höstterminen drog igång med full fart och vi var många som var med på distriktets               
ambitiösa guldgrävarhajk där ingen lämnade sin inmutning utan något som          
glimmade. Avdelningen deltog också I det internationalla arrangemanget        
JOTA/JOTI. Fler möten än vanligt hölls utomhus under hösten och vi gjöt bl a tenn i                
formar vi gjort själva och lagade avsmakningsmenyer på stormkök. Terminen          
avslutades I musikhjälpens tecken och temat "Allas rätt till sjukvård". Äventyrarna           
samlade in pant för över 1000 kr som skickades till radiohjälpen 
 
UTMANARE 
Utmanaravdelningen Semper har haft möte på söndagar under 2020. Avdelningen          
hade under våren och hösten cirka 20 medlemmar.  
 
Våren började som vanligt med terminsstart och efter det drog vi igång med             
planeringen av vårt sommarprojekt: NAJS 2020 i Finland i kombination med en            
vistelse i Stockholm innan dess. Vi la en hel del tid på att planera detta, söka fonder                 
och lära oss den finska lägerbåls-klappen. Vi hade också möten där utmanarna fick             
lära sig av ledare och fick tips på hur man gör den bästa chokladfondanten, hur man                
lagar sin cykel och hur man pluggar på bästa sätt. Andra möten hade vi fysisk               
aktivitet, löste problem och etik & existens. Vi var även iväg på arrangemang så som               
reggen och nattvolleybollen. Under våren kom viruset covid-19 till Sverige vilket           
gjorde att vi fick tänka om en del kring våra möten men som planerat började vi vår                 
korvförsäljning som ett sätt att samla in pengar till vår Finlandsresa. Våren            
avslutades med kanothajk och fiskeutflykt. Innan sommaren fick vi beskedet att           
NAJS ställdes in på grund av Corona och vi fick fatta beslutet att ställa in den                
planerade sommaraktiviteten. I stället ordnade vi ett eget sommarläger. Vi bodde i            
vindskydd, lagade god mat, gick på svampjakt, hade roliga lägerbål, gjorde egna            
pizzaugnar, badade, hade mysteriemiddag, spelade paintball, cyklade och spelade         
spel. Utmanarna var även ute på ensamhajk under lägret vilket var väldigt uppskattat             
och häftigt. En väldigt lyckad vecka! 
  
Till hösten drog vi igång ett byggprojekt som senare skulle pausas på grund av              
restriktioner från folkhälsomyndigheten kring corona. Vi hade möten där vi samtalade           
om livet och vänskap, spelade spel och hade på spåret-frågesport. Vi eldade också             
en hel del. I mitten av hösten gick vi helt över till digitala möten, ett väldigt speciellt                 
sätt att ha möten på men det har fungerat oväntat bra. Vi har bland annat gjort                
organisationstävling, bakat, haft charader, frågesporter av massa olika slag, spelat          
schack och among us. Några av utmanarna var också med på tinget. Under både              



vår- och höstterminen har utmanarna hjälpt till som ledare på spårare och            
upptäckaravdelningen för att på det viset få ett tillskott i kassan inför sommarprojekt.  
 
 
Ledare under vårterminen: Pontus Nordin, Lina Tingström och Andreas Rubenson. 
Ledare under höstterminen: Pontus Nordin, Lina Tingström, Danial Viltefjäll och          
Andreas Rubenson 
 
 
För kårstyrelsen  
Lund 2021-02-10 
 
 
Lina Tingström 
Kårordförande 
 


