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Måndagen den 13 mars, kl. 18.30 i Scoutgården

Förslag till dagordning:

1 Stämman öppnas
2 Fastställande av dagordningen
3 Justering av röstlängden

4 Val av ordförande vid stämman
5 Val av sekreterare vid stämman
6 Val av två justeringsmän

7 Fråga om stämman behörigen sammankallats

8 Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultat och 
balansräkning, samt revisionsberättelse för det gångna året

9 Fråga om fastställande av balansräkning, samt beviljande av 
ansvarsfrihet åt kårstyrelsen för det gångna verksamhetsåret

10 Beslut i fråga om kårens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen

11 Fastställande av medlemsavgift (fr.o.m. HT – 1), samt budget för det 
kommande verksamhetsåret (2017)

12 Val av kårordförande, samt vice kårordförande
13 Val av övriga ledamöter i styrelsen, (3-7)
14 Val av revisorer (2) och revisorsuppleanter (2)
15 Val av valberedning (3)
16
17
18
19
20
21

Val av kårens delegater till Distriktsstämman
Val av kårmärke
Beslut om avveckling av Stiftelsen Kärna scoutgård 
Behandling av motioner till Kårstämman
Övriga frågor
Stämman avslutas
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Styrelsens Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen har under 2016 haft 8 protokollförda möten. 
Styrelsens sammansättning under året var:

Camilla Persson Ordförande
Åsa Liedberg Vice Ordförande
Anna Landén Kassör  
Jörgen Danielsson
Anders Karlström
Therése Magnusson
Alf Djurberg
Hans Persson
Mårten Lundström

Revisorer Lars Kindgren och Håkan Dahllöf
Revisor suppleanter Evert Lindell och Gunilla Norrstig

Kärna Scoutkår bedriver sin verksamhet utifrån den självstyrande lilla gruppen – patrullen. Som ett led i 
Scouternas strävan att vara en rörelse ledd av unga redovisas varje enhet, scoutpatrull, som en egen 
självstyrande avdelning. Under 2016 har kåren redovisat 10 enheter som avger egen årsberättelse, utöver 
Kärna Scoutkår som helhet. Totalt under året har vi haft 149 (133) aktiva och betalande medlemmar. Vid 
årets slut är vi 125 (117) aktiva medlemmar, varav 96 under 25 år. (Siffror i parentes avser föregående år.) 

En ny avdelning för Spårarscouter startades under hösten, ledd av Utmanare och nyrekryterade föräldrar. 
Ledarkåren har föryngrats under året genom att fler ungdomar är med som ledare för de yngre scouterna. 

S:t Georg firades vid scoutgården med teater och ceremoni med märkesutdelning där nya scouter invigdes 
och fick en scouthalsduk. En teater om legenden kring S:t Georg och draken spelades av en grupp scouter. 
Kåren har deltagit i patrulltävlingar och arrangemang som arrangeras i distriktet till exempel Filbyterrundan, 
Renhornet och Hjorthornsjakten. Tävlingen Renhornet arrangerades av Kärna scoutkår vid vår scoutgård.

Kåren har tillsammans med Vifolka scoutkår arrangerat ett gemensamt kårläger. Lägret genomfördes med 
Skogen som tema och genomfördes under en helg i slutet på maj vid Muggebo. Från Kärna Scoutkår deltog
55 scouter och ledare.

På sommarens veckoläger i Hultsfred deltog hela 46 scouter och ledare från kåren. Resan gick med buss 
ordnad av distriktet för kårer från Östergötland. Lägret hade tema musik och kreativitet och toppades med 
en festivaldag med konserter. 

Inför sommarlägret köpte kåren in ett stort mattält som fungerade bra som både kök och förråd. Kåren 
skaffade också gaskök och delar för att bygga en spis att elda i. Dessa saker kommer att kunna användas 
även framöver på stora läger. Under slutet av året kompletterades scoutgårdens kök med glas, bestick och 
andra redskap. Detta för att kunna hyra ut till större sällskap. 

Kårens ekonomi har fortsatt att utvecklas bra. Kvalitet i verksamheten med många scouter och många 
aktiviteter ger bra kommunala och statliga bidrag. Vi har fått in bra tillskott genom Ullmaxförsäljning, 
Majblomman och Scouternas julförsäljning. Utöver detta har kåren dragit in pengar genom att sköta 
bilparkering vid Nostalgihelg på Flygvapenmuseum, granryckning på Kärna Mosse och kaffeförsäljning på 
ett geocachingevent. Med en del av pengarna subventionerade kåren en resa till Bodaborg för äventyrare, 
utmanare och ledare. Det blev en utmanande, trevlig och uppskattad dag.

Malmslätt 2017-01-22

Camilla Persson Åsa Liedberg Anna Landén Therese Magnusson

Mårten Lundström Anders Karlström Jörgen Danielsson Hans Persson Alf Djurberg
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Verksamhetsberättelse från Spårare 1

Ledare: Oscar Stolt-Svensson, Martin Persson, Tomas Björn, Axel Paulsson-Karlsson, Hans 
Persson
Föräldrastöd: Maria Ahrén och Rebecka Geijer

Vi startade som vanligt en spårare 1 avdelning i augusti. Ledargruppen bestod av 4 ungdomsledare 
som hade stöd av en mer erfaren ledare. Snart anslöt sig också två föräldrar till ledargruppen. 18 st 
scouter kom på våra möten under hösten. Några av dessa kom in lite senare och några kom endast 
någon enstaka gång. Under terminen var räven Tofs central i varje möte. Han gav scouterna olika 
brev och uppdrag och också olika typer av belöningar.

Totalt hade vi under hösten 14 st veckomöten som alla hölls utomhus. Utöver dessa hade vi under 
en helg en minihajk med övernattning i scoutgården och medverkade vid en julmarknad som hölls 
på ICA Malmslätt. Ett av höstens teman handlade om eld. Vi övade på att tända ljus och även att 
göra upp en eld i en eldstad. Terminen avslutades med en grötfest i scoutgården.
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Verksamhetsberättelse 2016 för spårare 1/2

Ledare:  Mattias Strand, Anders Karlström, Anders Eriksson, Elias Kalén, Oskar Hägg, Anna 
Strand

Vi hade 11 möten under våren och de besöktes av 32 scouter, tyvärr tappade vi två ledare men fick 
hjälp av en ny en del av gångerna. Under våren hjälpte vi Pettson och Findus med allehanda 
problem bland annat byggde vi äggfarkoster som vi släppte från scoutstugans tak. Vi avslutade med
ett tårtkalas i riktig Pettson och Findus stil.
Några av scouterna var med på Kårhajken och bodde för första gången i tält. Det var också några 
scouter som åkte till veckolägret i Hultsfred.

Under hösten hade vi 14 möten och de besöktes av 21 scouter. Till hösten slutade Anders 
Karlström men vi fick förstärkning på ledarfronten av Oskar och Elias som är äventyrarscouter.
Vi har under hösten jobbat med eldning, knopar mm. Vi hade en hajk i Grönsveden då vi fick en 
riktigt fin vintrig upplevelse och en varm stuga att krypa in och sova i. Vi avslutade som vanligt 
terminen med grötfest.
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Verksamhetsberättelse Spårare 2 VT-16

Ledare: Claes Ahrén, Hans Persson, Fredrik Emberg, Cecilia Persson

Under våren 2016 har cirka 15 spårare 2 och 4 ledare träffats på torsdagskvällar vid scoutgården i 
Kärna, Malmslätt.
Tema för terminen har varit djuren och naturen runt omkring oss. Vi har på detta tema kikat lite på 
djuren runt scoutgården och i Kärna mosse där vi hittade diverse grodor, paddor och en och annan 
salamander.
Vi gick även igenom ätbara växter samt provade koka te på ingredienser från närområdet. Tidigt på
våren planterade vi våra egna mini-ekosystem i glasburkar. Det tog sig bra och långt in på hösten 
frodades växterna fortfarande i burkarna.
Under en del av mötena har scouterna delats in i lagom stora patruller, och en per patrull har utsetts
till patrulledare (de flesta scouter har provat vara ledare i alla fall en gång). Patrulledarna har sedan
instruerats av en vuxen ledare om mötets aktivitet och har sedan fått instruera och leda sin patrull 
genom denna. Detta har varit lärorikt för både scouterna och ledarna.

Vi har även provat på lite orientering med karta och kluriga ledtrådar samt övat lite på att hantera 
kniv.
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Verksamhetsberättelse Upptäckare 1, vårterminen 2016

Ledare: Johan Lundström, Mårten Lundström, Magnus Björkman, Carina Hellqvist, Johan 

Lindgren

Under våren har vi varit ca 15 scouter och 5 ledare som träffats på onsdagskvällar vid scoutgården i
Kärna/Malmslätt. Totalt under våren har vi haft 14 onsdagsträffar + 3 kårgemensamma träffar.
Tidigt under vintern har vi varit några gånger utomhus med aktiviteter som pulkaåkning och 
skridskoåkning. Vi har också varit inomhus på scoutgården en del och bl.a. förberett det drama (x2)
om St Göran och draken som sedan framfördes på St Georg. 

Vi har också jobbat och slutfört knivbeviset under våren. En kväll var vi också till Hangaren och 
provade på klättring.
På vår/försommar har några av våra scouter deltagit i Renhornet och vi hade också en 
vandringshajk ihop med Upptäckare2 vid Omberg. Vi hade en träff med geocachingtema.
Vi har också haft någon träff med matlagning och bakning. Som avslutning innan kårlägret gjorde 
vi en cykelutflykt med fika.

Som vanligt har scouterna hjälpt till med att sälja majblommor.
Vi deltog också i kårlägret ”Skogen”.
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Verksamhetsberättelse Upptäckare 2, höstterminen 2016

Ledare: Johan Lundström, Mårten Lundström, Hans Persson, Claes Ahrén, Cissi Persson, Fredrik 
Emberg, Tomas Svensson

Under hösten har vi varit ca 28 scouter (sammanslagning av vårens upptäckare1 och spårare2) och 
7 ledare som träffats 15 vardagskvällar. 
Vi började hösten med en uppstartskväll med lite lekar bl.a. för att lära känna varandra lite bättre i 
den sammanslagna gruppen. Beroende på ålder började vi ganska snabbt med träffar där vi jobbat 
med kniv eller yxbevis. De äldre scouterna hjälpte de yngre med lite knivkunskap.
Ett annat tema under terminen har varit att ”göra gott”, genom att hjälpa andra samt också genom 
att rensa skräp i naturen med hjälp av plockemon go. Ett annat gjort var att baka bullar och sen 
bjuda dessa bullar till några äldre på Kärnas Servicehus.
En kväll lagade vi egna pizzor på Muurikka, en annan lärde vi oss hur man packar inför hajk. Och 
också hur man inte ska packa…
Det fick vi nytta av under vår mörkerhajk i Lövsveden. Där gick vi ljusspår, lagade mat i mörker, 
gjorde egna facklor, myste vid elden samt provade på det nya och roliga spelet mörkerkubb!
Några av scouterna deltog också i Getingen.
I slutet av terminen har haft pysselkväll, haft julmarknad vid ICA en kväll samt traditionsenligt 

avsluta terminen med en välbesökt grötfest. 



Kärna Scoutkår

Verksamhetsberättelse Upptäckare 2 VT-2016

Ledare: Anders Karlström, Karin Paulsson, Mathias Strand och Therése Magnusson

Upptäckare 2, scouterna födda 2004 hade sina träffar på måndagar mellan kl. 18:00-19:30. Vi hade 
16 träffar. Vi fick in ett par nya scouter varav en hade gått hos oss förut.

Under terminen har våra scouter bl.a fått: 

* Jobba med matlagning över öppen eld.

* Åkt pulka i Bränningebacken med korvgrillning samt åkt skridskor på isovalen

* Provat Batik där de fick färga egna plagg de tagit med sig

* Delta i St. George firande tillsammans med övriga avdelningarna i kåren där vi fick se en teater 
om Legenden om St. George och Draken

* Deltag i Renhornet som är en patrulltävling och som vi i Kärna Scoutkår var arrangör i.

* Scouterna har jobbat hela terminen mot att få yx- och sågbeviset. De nya scouterna fick satsade 
på knivbeviset.

Under terminen har scouterna även deltagit i en vandringshajk på Omberg tillsammans med 
upptäckare 1 där vi övernattade i tält/vindskydd. Under vandringen kunde de som ville leta efter 
geocachar.

 I slutet av terminen deltog vi på kårlägret tillsammans med Vifolka med temat skogen och i början
av sommaren hade vi flera scouter och ledare som åkte på veckolägret i Hultsfred. Ett läger med 
temat musik.

De som ville fick sälja majblommor, ett arrangemang där barn hjälper barn.
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Verksamhetsberättelse för Äventyrarna VT-2016
Äventyrare, Ledare: Jana Björn, Johan Danielsson1, Anders Kvist, Jörgen Danielsson, Gunilla 
Norrstig, Johan Öhlund, Camilla Persson.

Äventyrarna träffades en gång i veckan på tisdagar 18.30 – 20.00. Gruppen bestod av 9 scouter.

Vi jobbade bl.a. med:
 Tillverkade tomburksbrännare för t-sprit och värmeblock (Stearin uppblandat med träspån)  
 Planerade och genomförde Renhornet.   
 Skattjakt med GPS. 
 Knopar/surrning
 Konstruktion av ugn i grop, muffinsbak.

En vandringshajk genomfördes mellan Hallstad ängar och Trollegator. En förstamajbrasa ordnades 
i en beställning från flygvapenmuseumet. Kårlägret genomfördes tillsammans med Vifolka där 
äventyrarna bland annat ansvarade för lunchen på aktivitetsdagen.

 

1 Sjukdom

Illustration 1: Utsiktspunkt på Borgarmon nära Hallstads ängar.
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Verksamhetsberättelse för Äventyrarna HT-2016
Äventyrare, Ledare: Therése Magnusson, Karin Paulsson, Anders Karlström, Mattias Strand,  
Anders Kvist, Jörgen Danielsson

Äventyrarna träffades en gång i veckan på måndagar 18.30 – 20.00. Efter en sammanslagning med 
vårterminens Upptäckare 2, bestod gruppen av 23 scouter.

Vi jobbade bl.a. med:
 Planerade och höll i några av ”Prova-på-träff”-aktiviteterna 
 Matlagning ute   
 Bak till julförsäljningen
 Scouterna diskuterade själva om vad som ska planeras inför nästa termin.

Vifolka och Vist bjöds in på myshajk. I hantverksträffarna tillverkades ett kubb-spel och det gjöts 
med tenn. En dagsutflykt till Bodaborg, Oxelösund, genomfördes.

Illustration 2: Tenngjutning
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Verksamhetsberättelse Utmanare 2016

Ledare: Alf Djurberg, Johan Ölund

Både under våren och hösten har det varit fem scouter på avdelningen men bara två har varit med 
under båda terminerna. Ledarpatrullen har bestått av Johan Ö och Alf D. Terminen inleddes med ett
gemensamt möte med Hanekinds scoutkår då vi bland annat gjorde märken i krympplast. Kåren 
arrangerade Renhornet under våren och utmanarna hjälpte till att planera och genomföra några 
kontroller. Till St Georgfirandet ordnade utmanarna ett ljusspår till ceremoniplatsen och även 
belysning med levande ljus och marschaller vid ceremoniplatsen. Under hela terminen har vi också
hållit på att tillverka knivskaft till moraknivar. Våren avslutades med en del arbete med att rycka 
granar i Kärna mosse och kårläger tillsammans med Vifolka och Vist.

Under sommaren en deltog flera av scouterna på sommarlägret i Hultsfred. 

Under hösten kom det upp tre nya utmanare från äventyrsavdelningen. De tillsammans med en av 
de tidigare utmanarna har parallellt med verksamheten på utmanaravdelningen också varit ledare 
för Spårare 1. Portalen från sommarlägret i Hultsfred hade tagits med hem och utmanarna byggde 
upp den vid scoutstugan som en portal mot skogen. Ett par av scouterna var med på JOTA/JOTI i 
Björsäters scoutkåta. Vi har också tillverkat söljor i form av en valknop. Under hösten har 
utmanarna hjälp till med parkering vid Flygvapenmuseets temadag. En annan stor aktivitet var 
planering och genomförande av fika- och godisförsäljning vid Geocache-eventet FAD 2016 i 
november. Eftersom utmanarna och andra scouter hjälp till att samla in så mycket pengar under 
året med diverse arbetsinsatser, åkte vi till BodaBorg i Oxelösund och prövade utmaningarna där 
tillsammans med Vifolkascouter. Terminen avslutades som vanligt med grötfest och 
märkesutdelning. 



Stiftelsen Kärna Scoutgård

Kärna Scoutkår är förvaltare av Stiftelsen Kärna Scoutgård (org.nr 82200000-2250). 
Stiftelsen bildades någon gång kring 1960, med syftet att förvärva och förvalta 
Scoutgården, Carl Cederströms gata 8, i Malmslätt, Linköping, dvs att tillhandahålla 
lokal för Scoutkåren. 

Efter försäljning av Scoutgården 1982, kvarstod Stiftelsen med uppdrag att förvalta 
medel och att söka ny lokal för Scoutkårens verksamhet. Med ändrade regler avseende 
möjligheten för ideell förenings möjlighet att äga och förvalta fastighet valdes att den 
nya Scoutgården skulle ägas direkt av Scoutkåren.

1997 förvärvade Scoutkåren fastigheten (tomten) Värö 1:17, med avsikt att uppföra ny 
Scoutgård. Vid uppförandet av den nya Scoutgården utgjorde Stiftelsens medel en bra 
grundplåt, vilket låg i linje med Stiftelsens uppdrag att sörja för lokaler till 
Scoutkårens verksamhet.

Sedan 1998 bedriver Kärna Scoutkår sin verksamhet i Scoutgården och Stiftelsen har 
sedan dess varit vilande. Stiftelsen har de senaste åren haft Tillgångar och ett Eget 
Kapital på SEK 1260, vilka står på konto i Danske Bank. Samma belopp, ingen ränta, 
inga uttag, har varit orört sedan 2010.  

Stiftelsens medel har nyttjats till sitt ändamål och Styrelsen finner kraven för att 
begära avveckling av Stiftelsen, i enlighet med Stiftelselagen 6 kap. 5§, som uppfyllt.

Styrelsen föreslår: 

Kärna Scoutkårs Årsstämma att avveckla Stiftelsen Kärna Scoutgård, samt att 
kvarstående medel, SEK 1260 tillförs Scoutkåren att användas för förbättringar i
Scoutgården.

samt föreslår Årsstämman att besluta:

• att begära godkännande av Riksorganisationen Scouterna, att Stiftelsen 

avvecklas.

• att ansöka hos Länsstyrelsen i Östergötland om ett upphörande av Stiftelsen 

Kärna Scoutgård.

• att utse Håkan Dahllöf, Scoutkårens Revisor och enda kvarvarande 

styrelseledamot ur den gamla styrelsen för Stiftelsen, tillsammans med Camilla 
Persson, Kårordförande att företräda Kärna Scoutkår och Stiftelsen Kärna 
Scoutgård i processen att avveckla Stiftelsen.



Proposition:

Främja vuxenscouting i kåren

Mycket av kårens verksamhet kretsar kring barnens aktiviteter med oss vuxna som 
ledare och arrangörer. När en person slutar som ledare så glider personen lätt ur kåren
för det finns inga naturliga mötesplatser förutom styrelse- och ledarmöten. Det finns 
inte heller ett sätt att locka in nya vuxna utom att locka in dem som ledare. Styrelsen 
föreslår därför att kåren främjar vuxenscouting. 

Vuxenscouting kräver ingen ledare. För de flesta aktiviteter räcker det att meddela 
aktivitet, datum och tid. Aktiviteter kan föreslås av vem som helst med långt eller 
kort varsel. En del aktiviteter kräver kunnig guide vilket ordnas i de fallen. Exempel 
på aktiviteter är dagsvandring, pysselkväll i scoutgården, övernattning i 
vindskydd/tält, paddeltur, fågelskådning, skridskotur, klättring, matlagning ute...

Syfte: 
- Kårens ledare ska få uppleva scoutrelaterade aktiviteter utan att behöva agera 
ledare.
- Kårens vuxna medlemmar (som inte agerar ungdomsledare) får delaktighet i kåren.
- Scouternas föräldrar kan få prova på scoutrelaterade aktiviteter, och kanske i 
förlängningen få ett ökat engagemang i kåren (som ledare, andra uppdrag eller vid 
enstaka tillfällen).

Praktiska detaljer: 
- Avsätt en sida i terminsprogrammet för att informera om verksamheten. Där kan det 
finnas aktiviteter som planerats långt i förväg, men också info om epostlista och 
facebookgrupp för att ta del och föreslå aktiviteter under terminens gång.
- Detta ska ses som en avdelning, liksom kårens övriga avdelningar och har därmed 
rätt till ett bidrag på 1000:- per termin.
- En person står som ansvarig för avdelningen, men det hela bygger på att den som 
vill arrangera något gör det, inte att den ansvarige drar ihop aktiviteter.
- Ingen fast åldersgräns neråt, men de flesta aktiviteter är lämpade för utmanare och 
uppåt då det inte finns någon ledare på aktiviteten utan alla är deltagare. 


