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Januari
Arkivgruppsmöte har möte 3/1. Den 3-5/1 var Ebba Lindkvist, Anton Müller och Jasmin 
Lindqvist på Bjäremys ihop med Bjäre Scoutkårs utmanarlag. Kåren har en planeringsdag den
10/1. Den 10/1 hämtar äventyrarna julgranar i byn. Den 14/1 deltager 4 st på föreläsning om 
ADHD i Malmö. Terminsstart sker mellan den 19-22/1. Mikael Snecker och Per-Olof Norén 
har varit på valborgsmöte den 22/1. Vi får återbäring från Citygross; 1650: - och från 
Scoutshopen; 1455:-. Mikael Snecker och Johan Olsson åker på TG den 30/1-1/2, 
Gilwellstugan. Hela förrådet är fyllt av fönster och man bara inväntade bättre väder innan de 
gamla skulle bytas ut.

Februari
Arkivgruppen har möte den 28 feb. Thinkingday den 22/2 i Råådalen med 40 tal scouter, fint 
väder. 2 st beachflaggor har inhandlats.

Mars
Spårarna deltog i Scouternas dag i Malmö den 21 mars, 2 ledare och 10 scouter.
Distriktet ordnar en Trygga-möten kurs i scoutlokalen den 19 mars, 33 st deltagare varav 13 
var ifrån Påarps scoutkår. Citygross slutar att sponsra med "kvitto" pengar över hela Sverige. 
Äventyrarna hade haft påskmysläger den 20-22/3. 10 ungdomar och 3 ledare deltager. Under 
lägret var de ute och sålde påskris i byn. Ledtråden den 25 mars i NVS Scoutmuseums lokaler
deltog Per-Olof Norén, Desirée Norén och Caroline Norén. Bäver var på läger den 27-28/3 i 
Saxtorpsskogen, närmare bestämt i Landskrona Kyrkliga scoutkårs stuga, 12 barn och 2 
ledare var med.

April
Utmanarna har haft övernattning på lokalen den 2-3/4, totalt 8 st var med.
Vi har haft den traditionsenliga långfredagsstädningen, i år var det den ¾ och vi var uppemot 
25 st som deltog. Valborgsmöte har hållits den 9/4 och 22/4.
Ann-Sofie Eriksson var i Landskrona på scouttåget den 11/4. Dålig uppslutning, bra 
arrangerat. Hon deltog på workshop och en längre föreläsning om ledarskap. Spårarna har 
varit på läger i Höör den 17-19/4. Lägret innefattade bl.a. ett besök på Skånes djurpark. 18 
barn och 3 ledare deltog på lägret. Upptäckarna har haft läger vid Kvidinge flicks-scoutstuga i
Maglaby den 17-19/4. 9 barn och 5 ledare upplevde guldgrävartiden.  Äventyrarna har deltog 
i Trapperyxan/Dynggrepen vid Sövdesjön. Ett arrangemang som Södra Skåne stod bakom. 
Det var den 17-19/4 och här deltog 5 barn och 2 ledare. Av 6 startande lag kom våra 
äventyrare på en 3.dje plats. Det har varit påsklotteri vid Ica affären den 26-28/3.
Vi har firat St Georg traditionsenligt i Välluvs kyrka den 23/4. Ca.70 medlemmar deltog och 
som vanligt var även Gillescouterna med, från dessa fick vi ett bidrag på 800:-. Årets scout 
blev Pontus Eklund. Förtjänstmärke i brons tilldelade följande ledare: Johan Olsson och Sofie 
Snecker. På april månads kårmöte noterar man bland annat att timern till kaffekokaren är 



införskaffad. Belysning på vinden är fixad.  Bo-Göran Nilsson har avsagt sig ansvaret för 
förrådet pga. tidsbrist, nyckeln är nu lämnad till Hans Jönsson som tar hand om förrådet. Nya 
snitslar har tillverkats och en verktygslåda inkl. en del verktyg har blivit donerad av Patrik 
Pålsson. Driftskostnaderna för scoutlokalerna har sjunkit, så överskottet i budget kommer dels
att gå till att isolera rören på vinden. Kåren får ett erbjudande från HIF om att vara 
servicevärd under en hemmamatch och på så sätt tjäna pengar till kåren. 100:-/värd/match. 
Kåren avstår erbjudandet. Arkivgruppen har möte den 25/4. Ledarnas som skall åka på 
Vårläger har ett planeringsmöte den 27/4 Valborgsfirandet tågade vi iväg med 70st 
tillsammans med föräldrar. Ca:700st firade Valborg med oss i år.

Maj
4 st äventyrare åker iväg på PL-hajk i Skäralid den 9-10/5. Från kåren deltog 51 st på 
vårlägret den 14-17/5, 7 upptäckare, 14 äventyrare, 6 utmanare, 13 ledare, 4 funktionärer samt
7 ledarbarn. I byakampen kom Påarp 3:a och Utmanarna placera sig 2:a i sin klass. Ebba 
Lindkvist tog mot stipendium från Yvonnes minnesfond. Mikael Snecker har tagit 
Storlägerhästen, mottagen under vårlägret. Johan Olsson och Mikael Snecker har avslutat sina
TG ledarskapsutbildning i Gilwell Park – London, båda blev godkända. Ägde rum 21-24/5. 
Johan Olsson blir den 14:e Treklöver-Gilwell ledaren i scoutkåren och Mikael Snecker blir 
den 15:e. Arkivgruppen har möte den 25/4. Maj månads kårmöte informerar man om bidrag 
från färdfonden och diskuterar Påarps scoutkårs stödfond och ett förslag på regler som även 
bifölls av kårmötet. Man diskuterar även ett ”lägerkonto” dit avgifterna för de olika lägerna 
betalas in. Detta för att komma ifrån kontanthanteringen samt för man ska slippa ligga ut med 
pengar för barn som inte betalar. Lägeravgiften skulle faktureras istället då det är lättare att 
kräva in pengarna. Sotaren har varit och gjort en brandskyddskontroll samt ett tackkort från 
Valborgsgruppen har anlänt. 5 st Äventyrare deltog på Furulund Challange.den 30-31/5.

Juni
Den 8/6 har man föräldramöte om Vässarö. 11/6 hölls ett föräldramöte om Jorden runt-lägret.
Fixardag bl.a. fönsterbyte på lokalen sker den 13/6. 16/6 hölls ett föräldramöte om WSJ i 
Japan. Mikael Snecker lånar ett stort ledartält mellan 25-28/6. 29/6 hålls ett bokslutsmöte.

Juli
Till Vässarö åker det 6 ledare, 3 Rover, 2 utmanare, 7 äventyrare samt 2 ledarbarn som åker 
den 2-8/7. Man besöker Gränna, Frustunaby och Stockholm också tillsammans med vår 
skotska vänkår från Edinburgh. Den 18/7-12/8 åker 8 st scouter till Japan för att deltaga på 
WSJ.

Augusti
På sommarläger Jorden Runt, vid Ljungbyhed den 2-8/8 deltager 22 scouter, 8 ledare, 2 
ledarbarn. Terminsplanering för höstterminen sker den 15/8 då man även har en genomgång 
av tälten. 18/8 deltager Christina Norén och Per-Olof Norén på Föreningen för barn och 



ungdomsvård i Helsingborgs prisutdelning. Hembygdsdagen den 23/8 deltager vi med 
korvgrillning samt utställning från sommarens aktiviteter. Höst-Terminen startar Vecka 36 
(31/8-3/9). Richard Lindahl meddelar att han har lokal i (Ekeby) när vi behöver hänga upp 
våta tält framöver. Kåren erhåller ett bidrag från Påarps Socialdemokratiska förening på 
25 000kr som går till Påarps Scoutkårs fond. Man får bidrag från Karl Jeppssons minnesfond 
samt Stina Callmers fond. Kårmötet beslutar också att ge avdelningarna möjlighet att betala in
sina lägeravgifter via kårens bankgiro. Kåren återinför inköp/försäljning av begagnade 
scoutskjortor. Kåren ersätter den fasta telefoner med en mobiltelefon. Man införskaffar också 
en dosa för kortbetalning. Man diskuterade också på augustis kårmöte frågan om rekrytering 
på Bårslövs skola, Och att man önskar ett utökat miljötänk vid transport till och från läger. 
Uppmana föräldrar att optimera samåkningen. Förslag lades fram att kåren utformar 
gemensamt lägerinbjudansformulär för att förenkla förståelse för föräldrarna, då det är ett 
stort problem att få in svar. Fråga angående körersättning lades fram och eventuellt en 
diplomtavla eller affisch på ledare som genomgått Trygga Möten. 

September
Den 5-6/9 samt 10-11/10 gick Ebba Lindkvist kursen ”Ditt personliga ledarskap” i 
Hässleholm. 12/9 hölls ett arkivmöte. Den 13/9 hade utmanarna arbetsdag på scoutlokalen.
Den 19 - 20/9 åkte Äventyrarna på Smugglarhajk med 12 ungdomar och 3 ledare den, med 
start i Brösarp och vandring till Vitemölla. 

Den 26 – 27/9 deltog två patruller från Påarp på Hösthajk på Söderåsen, en patrull med 4 
utmanare och en ledare, samt en roverscoutpatrull med 6 deltagare. Den 29/9 har kåren 
kårstämma där man bland annat beslutar om Policyregler angående brottsregistret och 
riktlinjer för Trygga Möten. Även riktlinjerna och placeringen av Påarps Scoutkårs fond 
beslutades. Den 29/9 deltog Caroline Norén i Ledtråden.
På kårmötet diskuterade man att plåtslagare har fixat färdigt på utsidan. En laddningsstation 
till mobiltelefonen och en timer till ytterbelysningen är uppsatta. Per-Olof berättar att kåren 
har nu över 130 medlemmar, vilket är näst störst i distriktet, endast Örkelljunga är fler. Mikael
Snecker berättar att Utmanarna dragit igång en New Body försäljning vilket ger en vinst till 
slut på 5576kr.

Oktober
Den 1/10 är det bildvisning av WSJ i Japan. Ca 50 åhörare. Den 5/10 är det 
lägerhästinvigning med Ca 20 deltagare som invigdes.
Den 7/10 har Per-Olof Norén och Christina Norén en träff med scoutkonsulenten om scouting 
i Bårslöv. Då Kvistofta har många medlemmar från Bårslöv och aktivt rekryterar där, läggs 
planer på egen scoutkår i Bårslöv på is. Den 8/10 åker utmanarna på studiebesök på 



Filbornaverket, 15 personer deltog. Den 10/10 åkte äventyrarna till Åstorp och hade karta och 
kompass. 8 scouter och 4 ledare deltog. Den 10/10 sker en inventering av materiel i förrådet. 
Den 11/10 åker upptäckarna på besökte till Fredriksdal, 8 scouter och 4 ledare deltog.
Den 16-17/10 är det bäverläger i Påarps Scoutkårs lokal för 19 scouter och 6 ledare.
Den 16-18/10 är det Spårarläger i Björket där 12 scouter, 5 ledare och 3 assistenter deltager.
17/10 hölls det distriktsstämma i Förslöv. Kåren skickade 5 delegater och 1 observatör. Där 
beslutade man om en höjning av avgiften till distriktet på 3 kr.

24/10 utför 2 ledare och 2 utmanare en arbetsdag i en trädgård i Strövelstorp. 31/10 utfördes 
en städdag i scoutlokalen. På kårmötet diskuterade man problem med medlemmar som slutar 
efter halva terminen och inte erlagt medlemsavgift.

November
Den 6 – 8/11 har upptäckarna ett läger i Kvidinge Scoutkårs stuga. 10 upptäckare och 8 
ledare/assistenter deltager. Temat för lägret var att fira alla årets högtider på en helg. Den 7 – 
8/11 gick 3 st äventyrare PL-kurs på Björket. Den 12/11 höll det Trygga Möten-kurs på 
lokalen med ca 12 deltagare. 14/11 hölls ett arkivmöte. Den 17/11 har julfestkommittén möte. 
Julfestkommittén består av en ledare från varje avdelning. En extra bildvisning av WSJ för 
upptäckarna görs den 19/11. På kårmötet diskuterar man att ledningarna i yttre förrådet måste 
dras om och att en kontakt utomhus önskas, gärna med rejäl arbetsbelysning. Patrik Pålsson 
meddelar att han har fixat lite rör till vasken i förrådet. Efter lite diskussion kom mötet fram 
till att satsa på Distriktets sommarläger Elementum 2016, då alla utom Bäver kan delta på 
detta. Jultomten kom tidigt och lämnade julklapparna till ledare och funktionärer, en tröja. 
Den finnas inte till försäljning, utan är tänkt som morot för nytillkomna ledare och 
funktionärer. Den 26-27/11 har man ett jullotteri utanför ICA där man har sänkt antalet lotter 
till 3000st. Den 27-29/11 har äventyrarna ett Jul och Mysläger i scoutlokalen. 12 scouter, 4 
ledare deltager. Julförsäljningen sker under november med ett svagt resultat.
På novembers kårmöte diskuterade man en eventuell försäljning av toa- och hushållspapper, 
där man ska kunna beställa via internet. Ett handtag till luckan till vinden behövdes.

December
Den 6/12 har man kåravslutning. Det blir en skattjakt med ca 70 deltagare.
Julgransförsäljning sker den 5-6/12, den 11-13/12, den 18-20/12 och pga. dålig försäljning har
man extra öppet den 21-22/12. 


