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Januari

Årets första scoutmöte är ett arkivmöte den 3/1. Den 14 - 16/1 åker 16 ledare till Malmö på 
planeringshelg. Terminsstart sker vecka 3. Den 23/1 träffas ledarna
för att planera Thinkingday. Tema blir Kalle Kaos 
(organisationstävling). Den 24/1 är det Infokväll om Jamboree 
2019. Den 27/1 deltager 6 st i sågning och tillverkning av slanor. 
De nya slanorna behöver förvaras på ett bra sätt. Peter Johansson 
och Stefan Jansson tittar på det. Under januari tillverkar 
äventyrarna tröjor. På kårmötet i januari får kåren ett tackkort från 
Linda Siderup för uppvaktningen på hennes födelsedag. Kåren får 
återbäring från scoutshoppen. 1240 kr. Jasmin Lindquist har 
anmält intresse för utbildning i att hålla ”trygga möten”-kurser. 
Karl-Erik påminner om att anmälan till kurser bör tas upp på 
kårmöte innan anmälan görs, så att vi kan ha koll på avgifter och 

bidrag. Nya lappar om scoutförsäljningen behövs. Peter Johansson startar en ny 
pappersförsäljning där de som vill med på Jamboree kan sälja i sitt namn. Välluvs kyrka är 
bokad inför St Georg men vi måste reservera platser till scouterna då det kan bli överfullt i 
kyrkan. Johan Olsson påminner att närvaron ska rapporteras till kommunen senast 15/2. Även 
statsbidrags ansökan ska göras snart. Ledare ska godkänna ansökan för varje patrull. 

Februari

Den 1/2 är det Valborgsmöte tillsammans med Kropps församling, Vällufsbygdens 
hembygdsförening och Helsingborg Östra. Den 2 – 3/2 åker utmanarna på Nattvolley i 
Vellinge. Sju deltagare i Påarps lag + tre från Påarp i annat lag. Den 9 - 11/2 är det Mysting i 
Staffanstorp. Marcus Östberg blir invald som vice ordförande och arrangemangsansvarig.  
Den 10/2 är det Spårardag i Bruces skog. Den 10/2 har Arkivgruppen möte. 

Äventyrsscouterna simmar den 12/2. Utmanarna
var på Yoump 15/2 med 7 deltagare. Den 22/2 
firar scoutkåren Thinkingday, ca 35 scouter 
deltog. På februari månads kårmöte kan man 
läsa att en ny garageport är uppsatt. Lister 
uppsatta i stora rummet. Rullgardiner kan sättas 
upp nu (görs under påsken). Offert på gång från 
två olika mattläggare angående ny matta i stora 
rummet. Brev från ”Mobbing Nej” med 
erbjudande om att sälja märken. Systemet för 
försäljning upplevdes som märkligt, så kåren 
beslutade att inte sälja. Per-Olof Norén, Kevin 

Wahlgren, Christina Norén, Jasmin Lindquist, Markus Östberg och Linda Siderup valdes som 
delegater till stämman. Stefan Landemyr sitter i distriktets valberedning. Kåren beslutar att 
deltaga på vårlägret och sommarlägret. Kåren blir erbjuden att grilla korv på Valborg. Kåren 
beslutar att de  som ska på WSJ hjälper till med korvgrillning. Tre utmanare behöver hjälpa 
till med godisregn och utdelning av infoblad. Korvlådor kan säljas av WSJ deltagare. Lådorna
levereras till midsommar. Funktionärer (IST) till WSJ kan hjälpa till och sälja och kan 



tillgodoräkna sig pengarna. Utvärdering av Thinkingday: Barnen tyckte det var roligt. Förslag
att det blir en återkommande aktivitet då det underlättar planeringen nästa år. Valberedning 
inför nästa kårstämma behöver tillsättas. Till hösten behövs ny ordförande och ny 
ledarrepresentant

Mars.  

Den 10 - 11/3 går 1st scout PL-kurs i Björket. Den 11/3 är det Roverhäng i Påarps scoutlokal. 
Vattenläcka i gatan utanför scoutlokalen den 11/3. Kommunen har åtgärdat och det påverkar 
inte oss. Upptäckarna gör en utflykt till Mölledammarna den 17/3. Den 16 – 18/3 är det 
Regträff i Ystad. Två scouter, en ledare och en funktionär deltager. Den 23 – 25/3 har 
äventyrarna  Påskmysläger i Kvidinge scoutstuga. 9 scouter, fyra ledare och en assistent 
deltager. Den 25/3 har arkivgruppen möte. Utmanarövernattning i scoutlokalen den 29-30/3 
var 8 utmanare och 3 ledare. Den 30/3 är det Långfredagsstädning av scoutlokalen. På 

kårmötet i mars kan man läsa att 
Spårarscoutledarna meddelar att fotbollen har 
ändrat dag till onsdag så risk finns att fler slutar. 
Utmanarna meddelar att de tagit kaffemärket. 
Mattläggare har lämnat offert på 15 000 kr för 
byte av plastmatta i stora rummet. Angelica kan 
kanske ordna sponsring av mattan från Willab 
Garden. Vi har fått möss i köket, så det behövs 
köpas in musfällor eller gift. Anticimex ska 
kontaktas. Värmen i ledarrummet behöver ses 
över då det var ganska kallt under mötet. Markus 
Östberg har skrivit motion till distriktsstämman. 
LUFT (Roververksamhet i hela Skåne) behöver 
ekonomisk uppbackning. De får från Södra Skåne
och Snapphane. Har tidigare haft en muntlig 
överenskommelse med Nordvästra Skåne, men 
det behöver finnas på papper. Kårmötet beslutade 
att Påarps Scoutkår stöder motionen. Försäljning 
av korvlådor till Jamboree 2019 startar till 

Valborg. Leverans av korv innan midsommar. Pappersförsäljningen ser bra ut. 
Påskförsäljningen ser dålig ut. Få beställningar hittills, men tiden är inte ute än. Förslag om att
utveckla hemsidan för att förbättra försäljningen. Många föreningar och skolklasser säljer 
grejer så konkurrensen är hård. Förslag om att hålla vår-basar, men det kräver några 
engagerade personer att hålla i det

April 



Den 5/4 är det kårordförandemöte i Bjäre. 3
ledare från Påarp deltager. Den 5/4 är det 
möte med valborgsgruppen. Bäverscouterna
gör en utflykt till Görarps Mölla den 8/4. 
Den 11/4 har 3 ledare möte med Mörarps 
scoutkår inför spåraraktivitet i höst. Den  
11/4 annordnas ett planeringsmöte inför 
Vårlägret där 7 ledare deltager. Den 13 - 
14/4. Är det Arrivo-läger i Tyringe, LK-
möte, Lufta-möte och Läko-möte inför 
regionsläger där 1 deltagare från Påarp. Den
13 - 15/4 har Upptäckarna läger i Kvidinge 

scoutstuga. 13 scouter och 6 ledare deltager. Den 13 - 15/4 är det Spårarläger i Aggarp. 20 
scouter, fem ledare och två assistenter deltager. Den 19/4 har Snapphane distriktsstämma i 
Spånkull utanför Önnestad. En deltagare från Påarp. Den 21/4 är det Distriktsstämma i Ausås.
10 st deltagare från Påarp. Den 23/4 firas S:t Georg i Välluvs kyrka. 78 scouter + ledare 
deltager. Bronsmärke delades ut till Patrik Pålsson, Silvermärke till Ann-Sofie Eriksson, Guld
till Peter Johansson och Guld-Emalj till Helena Linell Ek. Peter Johansson blev årets scout. 
Den 24/4 var det valborgsmöte på lokalen. Den 28-29/4 åker 15 st äventyrsscouter på 

Trapperyxan. Den 30/4 firades Valborg vid 
kullarna mellan Flybjärsvägen/Lokvägen. 
Valborgsmässofirandet missgynnades detta år av 
dåliga väderförhållanden varför det inte blev något
fackeltåg från scoutlokalen p.g.a. blåsten men 
bålet kunde tändas i vanlig ordning. Det blev korv 
och läsk över. På April månads kårmöte kan man 
läsa att kåren fått bidrag från Högaborgs 
Understödsfond med 7000kr.  
Pappersförsäljningen har gått bra. Vi har sålt 174 
balar. Nya gummiploppar till skräpplockarna har 

införskaffats. Stefan Jansson limmar på dem. Även en påminnelse om att inte glöm ej stänga 
alla fönster när ni lämnar lokalen finns med i noteringarna! För att vi ska ha kontroll på vem 
som är i lokalen ska alla möten som ej är avdelningsmöte bokas via ordföranden. En rapport 
från distriktsstämman säger att Sofie Snecker valdes till vice ordförande. Ebba Lindkvist och 
Viggo Forssman valdes till styrelseledamöter. Stefan Landemyr sitter i valberedningen. På 
stämman deltog 16 kårer med 55 delegater (115 möjliga). Förslag framfördes att ha två 
stämmor. En på våren om handlade om ekonomi och en på hösten om verksamheten. 
Stämman beslutade att vi ska ha EN stämma. Distriktet höjer medlemsavgiften med 10 kr/år. 
Påarp är kåren med flest medlemmar i distriktet. Förslag framfördes att kårerna ska turas om 
att ha ansvaret för valberedningen. Om valberedningen inte lyckas få fram någon kandidat, så 
blir det automatiskt kårens ordförande. Christina Norén kommer att skriva en motion som ska 
tas upp på nästa stämma. Nytt distriktsmärke har tagits fram: Kronhjort + Sonnarpsplantan. 
Man redogör för Spåraraktivitet som planeras till den 14/10 vid terrasstrapporna i 
Helsingborg. 10 kontroller med tema ”årets högtider”. Polistillstånd behövs och toaletter 
behöver ordnas. Påarps scoutkår har under åren 2014 - 2018 ökat från 60 till 100 scouter, men
bara ökat med två ledare. Det kommer att delas ut reklam att vi söker fler ledare i samband 
med Påarpsbladet. En rapport inför Vårlägret säger att det blir 52 deltagare från Påarp, 1200 



totalt. Vi behöver höja kreditgränsen på citygrosskortet. Den befintliga räcker inte till att köpa
mat till alla. Till Sommarlägret är 41st anmälda. Thea Eriksson är antagen till kurs ”Leda för 
hållbar värld” 3 - 11/8 med start i Boden.. Karl-Erik Bengtsson framförde en eloge till alla 
scouter för städningen i byn i samband med ”Ren Stad”. Stödfonden: Inga ansökningar än. 
Hur ska vi informera att den finns? Förslag framfördes att vi ska dela ut reklam när vi börjar 
ny termin, ”Välkommen till en ny termin”. Startkit bör finnas till nya medlemmar på alla 
avdelningar. Kåren har fått en låda med reklamgrejer från förbundet.  

Maj

0505-06 deltog Nilla Olsson, Citty Ljungkvist, Saga Rundström, William Wennerholm och 
Lucas Alkefelt  i  pl-ledarutbildning del 2  vid Skäralid.                                                              
0510-13 var det vårläger på Sonnarp och då deltog 53 scouter och 12 funktionärer från Påarp. 
Det var mycket fina förhållanden men erfarenheten till ett kommande år blev att det behövs 
fler nattvakter då det var en del incidenter.                                                                                   

Den 20/5 var det arkivmöte på lokalen. Den 25-26/5 hölls bäverscoutläger på lokalen med 13 
scouter och 4 ledare. Upptäckaravdelningen hade avslutning på Örby ängar den 31/5. Det 
kommer en mattläggare inom det närmaste och lägger en ny matta i det stora rummet.  Halva 
mattan är sponsrad och kåren betalar 7.500:- själva. Per Olof har satt upp årsboken på väggen.
Peter Johansson och Johan Olsson är på GDPR-seminarium i Malmö den 29/5.

Juni

Den 1-3/6 har äventyrarna en kanothajk i Rönneå. 11 scouter och 3 ledare deltager.

Den 14/6 är det 
föräldramöte 



inför sommarläger. Den 16/6 Arkivmöte och 26/6 Ekonomimöte.

Juli 

Den 29/7 – 4/8 åker 42 deltagare och två funktionärer från Påarp på regionslägret på Sjöröd

Augusti. 

En scout från Påarp deltog i ”Leda för en hållbar värld” i Boden den 3 – 11/8. Den 18/8 är det 
planeringsdag inför höstterminen. Den 19/8 Hembygdsdagen i Välluv. 7 scouter och två 

ledare sålde grillad korv.

 Den 30/8 har WSJ möte. 9 scouter
ska åka och 2 ledare. För att samla 
in pengar till resan planeras bl.a. 
försäljningar, loppis och 
jultomteuthyrning. På augusti 
kårmöte kan man läsa att kåren har
fått 10200 kr från Stina Callmers 
fond och 25000 från föreningen 
för barn och ungdom i 
Helsingborg. 464 kr i återbäring 
från scoutshop. Av kommunen får 
vi 2820 kr i aktivitetsstöd för 
vårterminen. Gräset behöver 
klippas. Staketet i hörnan ska 

lagas. Batterier i brandvarnare är utbytta. Om brandvarnarna börja pipa för lågt batteri, så 
meddela Stefan Landemyr så de kan bytas. Låset i ytterdörren kärvar ibland. En jobbansökan 
har inkommit till Påarps Scoutkår. En som vill jobba som kanslist på 50%.kåren avböjer. 
Individuella stipendium kan sökas för WSJ. Ordförande ska informeras innan ansökan görs. 
Utmanarna vill ha Instagram-konto för att lägga upp bilder så att föräldrarna kan följa. Mötet 
beslutade att bilder som tas bör vara tillgängliga för alla, så Facebook bör användas 
tillsvidare. Pappersförsäljning är på gång. Leverans blir 13/10. Julförsäljningen måste sättas 



igång. Förra året gick bra så det blir samma koncept i år, fast med justerade priser. Korvar ska
bokas. Blommor kan vi köpa från Arnes Blommor. Utmanarna gör ljus till försäljning. 
Angelica Edwardsson är samordnare för julförsäljningen. Vi behöver ha ett register, Excel-fil 
eller liknande, med statistik på hur mycket som sålts på Valborg, Hembygdsdagen m.m. Så att
vi vet ungefär hur mycket det går åt. Medlemsansökan ska fyllas i av ALLA. Johan Olsson 
gör en digital variant av ansökan. Antal platser på WSJ har utökats, så alla som ansökt kan 
följa med. Utmanarna tar ansvaret för att organisera kårens julavslutning.

September 

Den 13/9 deltog två ledare i mingel och tog emot bidrag från Helsingborgs barn oh 
ungdomsfond. Den 15 - 16/9 Smugglarhajk i Ravlunda. 7 scouter och 4 ledare. Den 23/9 är 
det Upptäckarsöndag. Vandring från Råå Vallar till Rydebäck. 10 scouter och 2 ledare. Temat
var Sagan om ringen. Den 29 – 30/9 var Marcus Östberg på Luftting. Den 29 - 30/9, var 
utmanarna på hösthajk utanför Våxtorp, 14 st deltagare och 3 ledare. På kårmötet diskuterar 
man att grunden behöver dräneras och ses över, men det är ej akut så det får vänta något år. 
Karl-Erik har tappat sin nyckel till scoutlokalen. Hör av er om ni hittar den. 

Oktober



Den 2/10 WSJ möte för ledare och deltagare, bestämde att vi skulle ha disco, bullförsäljning, 
två söndagar har vi sålt bullar ca 200 bullar. Möte den 3/10 för de som är kontrollansvariga 
till Spårarsöndagen. Den 6-7/10 var äventyrarna på hajken Äventyret ca 12 st. 
Arkivgruppsmöte den 7/10. Lägerhäst den 8/10, 13 barn + 2 ledare ska gnägga. 
Brandskyddstillsyn genomfördes den 8/10. Den 13/10 hade vi pappersförsäljning. Ca 20 balar
kvar. Mia Kiander och Patrik Pålsson var på Jamboreeförträff för avdelningsledare i 
Stockholm 13 – 14/10. Spårarsöndag 14/10,
Arrangemanget är vid Kärnan i Helsingborg, temat
är årets högtider. Spårarsöndag 14/10 arrangerades
av Påarp och Mörarp var tillsammans. 37 st
patruller ca 200 deltagare, Slottshagsparken i
Helsingborg, tema Årstider. Mycket uppskattat.
Bra ställe att vara på. Vi kunde gjort mer reklam,
typ flaggor. Tack till alla som ställde upp!
Upptäckarläger 19 -21/10 i Kvidinge stuga, 14
upptäckare och 5 ledare. Utmanarna var på
kanothajk vid Immeln 20 – 21/10. 6 scouter och 2
ledare. På kårmötet kan man läsa att det
diskuterades följande: Det är lite ont om trangiakök. Vi har flera nya gasbrännare men de 
gamla spritköken måste anpassas för gas. Materielansvarig lovade fixa det. Julförsäljning: 
Samma som förra året, men vi utökar med fler sorters korv, tar bort lyktan och ökar priset på 
almanackan. Scouterna engagerar sig i Musikhjälpen i Lund i december. Hjälp behövs till det.
Samordning av mailgrupper behövs. Avdelningarna har nu olika sätt att hantera utskick till 
föräldrar och barn. Medlemsregistreraren tar fram förslag på mailgrupper. Mötet beslutade att 
medlemsregistreraren ska ha access till kårens mailserver så att mailadresser och grupper kan 
uppdateras enkelt. Johan Olsson har skickat ut maillistor enligt GDPR som går till alla 
avdelningar. De går inte att se någon annans mailadress. Skickas till alla aktiva ledare och 
funktionärer.  Mia Kiander undrar vad innebär det att en scout har pengar på kontot? Mötet 
redogjorde för vad som gäller, vid uttag kontakta Yvonne. Viktigt att meddela Yvonne när det
kommer in pengar till kontot samt vem det ska fördelas på, så hon vet vad det handlar om. 
Mötet beslutade att V. Ordförande Desirée Norén handhaver bidragssökande till kårens 
lägeraktiviteter Uppdrag till lokalfogden; dörrar mellan kök och förråd behöver vändas: 
nödutgång. Ytterbelysningen ska bytas. André Ymer från
City gross önskar ha hjälp med grillning.
Preliminäranmälan till sommarlägret ”Hållbart” till nästa
möte. Yvonne behöver en delgivning för firmatecknare.
Alla medlemmar måste godkänna GDPR. Uppfyller vi
inte kan vi bli bötfällda. Avdelningsledare ska se över och
påminna sina medlemmar. Mötet påminner om att vi inte
ska ta kaffe från köket till våra läger utan det handlas

separat.  



November 

Patrulledare kurs hölls den 3-4/11 i Björket. Jasmine och Tea rapporterade från demokrati 
jamboreen som hölls i Karlstad den 9-11/11. 
Spårarna har haft läger i Björket den 16-18/11 

14 

barn, 3 ledare och 1 assistent deltog. Den 17-
18/11 förmöte i Kristianstad för WSJ 
deltagare. WSJ gruppen hade den 23-24/11 
korvgrillning utanför Citygross på Ättekulla 
och 25/11 korvgrillning på julskyltningen 
Råå, Utmanarna hade julbord 30/11 på 
IKEA. På kårmötet i november diskuterar 
man att inför nästa demokrati jamboree skall
arbetsmöte hållas i kåren för genomgång av 
inkomna motioner och stadgar. Avslutande 
av medlemsskall är inte det samma som att 
utebliva från mötena, avslutande av 

medlemskap skall göras till sin scoutledare som i sin tur kontaktar Johan Olsson för 
korrigering av medlemsregister görs ej detta för medlemmen en faktura från scouterna per 
automatik, tips har en deltagaren varigt från varande tre gånger i sträck kan ledaren själva taga
kontakt med medlemmen och fråga varför den har slutat för att belysa att vi har trygga nöten i
kåren. GDPR policyn har fortfarande inte alla medlemmar godkänt, ordförande gör ett utskick
till poolens medlemmar. Sociala medier kräver eftertanke innan något läggs ut på nätet och 
inga personer bör namngivas där. Ett kårmöte är ett styrelsemöte och ledarträff uppkomna 
problem löses i detta forum. Man beslutade om att vara med i Påarpsbladet. Vi ska lyfta fram 
våra mötestider, aktiviteter samt 75-årsjubileumet i höst. Lokalfogden, Rickard Lindahl gör en



sammanställning vad som behövs göras på lokalen. Bo Göran tar in offerter för brand och 
låslarm. Ny ytterlampan är på gång. Frågan om en försäljningsarbetsgrupp bordlades tills 
nästa möte. För få deltagare. Diskussion kring hur vi samlar vår dokumentation. Vårt främsta 
behov är lagring, anmälan till läger. Förslag på Moln och Drop box? Kåren beslutar att 
deltaga på 2019 års vårläger på Sonnarp. Det blir pappersförsäljning i vår. Hälften av vinsten 
går till säljande scout, hälften till kåren. Utmanarna önskar pengar till fyra tjocka tröjor. Mötet
biföll önskningen. 

December Äventyrarna har julmys den 2-3/12, 12 scouter. WSJ´arna arrangerade juldisco den
3/12 för ca 50 personer. 

Kåravslutning den 8/12 ca 45-50 personer. 
Julavslutning för ledare och utmanare på 
Olympia bowling, 14 personer deltog. Kåren 
deltager i musikhjälpen 10–16/12. Förträff för 
avdelningen Nimis (WSJ) anordnades den 13-
14/12. WSJ hade tomtetjänst den 24/12.


