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Januari 

 

Årets första träff hade arkivgruppen den 5/1 då man bland annat städade 

bokhyllan i hallen. Den 6/1 hade kåren 

pantinsamling. Terminsstart sker vecka 3. 

På kårmötet i januari kan man läsa 

följande: Kåren har en ny hemsida och 

den lanseras den 11/1. Den liknar övriga 

scoutkårers och med möjlighet för nya 

medlemmar att ansöka om medlemskap. 

Ledarna har fått en egen sida där de kan 

inhämta kårinformation. Kåren börja 

också använda Onedrive för att lägga upp 

kårmötesprotokoll, programtips och annan nyttig information för ledarna och 

funktionärerna. Man diskuterar också häcken vid scoutlokalen, en föräldrar-

hajk, trygga möten och en trädgårdsgrupp. 

 

Februari 

 

Den 1/2 håller Magdalena Norén en HLR-utbildning för 

utmanare och ledare på scoutlokalen. 

Bäverscouterna har ett avdelningsmöte om djurspår i Bruces 

skog den 1/2. Vissa passar på att testa sina stövlar under dag. 

Den 3/2 har äventyrsscouterna ett avdelningsmöte om snö. 

Utmanarna har avdelningsmöte den 

4/2 på Yoump. 10 st scouter och 2 

ledare deltager. 

Påskförsäljnings-

gruppen har möte 

den 6/2.  

Den 22/2 firar 

kåren 

Thinkingday med 

12 scouter och 5 ledare. 

Bäverscoutledarna och 

Spårarscoutledarna har möte inför ett gemensamt läger i juni. På kårmötet 

diskuterar man Vårläger, sommarläger, delegater till distriktsstämman och 

lägermaterialet.  

 

 



Mars 

 

Den 3/3 har Utmanarna 

avdelningsmöte där de 

skapar armband för 

insamling till barncancer. De 

får 2 armband per scout att 

sälja för 45:- som går direkt 

till barncancerfonden. Det 

blir insamlat 1200kr. 

Den 14/3 åker upptäckarna 

till Fredriksdal. På kårmötet 

diskuterar man Covid-19 

och de riktlinjer 

riksorganisationer har gett 

ut. Man beslutar att ställa in, 

St Georg, Valborgsfirandet 

och deltagandet i Ko-släppet. Istället för St Georgsfirandet tillsammans skall 

varje avdelning själv dela ut sina scoutmärken. Man flaggar för att eventuellt 

fler arrangemang kommer att ställas in så som Vårläger, sommarläger och 

distriktsstämman. Man godkänner också att utmanarna får lov att måla om sitt 

rum. 23/3 firar upptäckarscouterna 

våffeldagen med våfflor. 28/3 är det 

utdelning av pappersförsäljningen. Tyvärr 

kom ej hela leveransen då det rådde 

hysteri i andra butiker vilket gjorde att vår 

beställning försvann till en mer behövande 

butik. Den 30/3 åker äventyrsscouterna till 

Dalhem för att klättra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



April 

 

Den 3/4 kallas Au-utskottet till ett extra möte 

angående Corvid-19.då beslutar man att alla 

kvarvarande kårmöten på terminen ställs in 

samt att man bara skall ha AU-möte. Man 

beslutar också att skylta upp med 

hygieninstruktioner samt resterande 

avdelningsmöten skall genomföras ute. Kåren 

genomför en påskförsäljning med utdelning 

den 4/4. Den 9-10/4 har utmanarna en 

påskövernattning på scoutlokalen, 14st deltog. 

De målar då om sitt rum. Den 10/4 genomför 

kåren sin årliga långfredagsstädning. 

Pantinsamling den 13/4. Liv Johansson 

utses till årets scout. Alla avdelningar 

genomför ren stad genom att samla in 

skräp i Påarp. Den 22/4 får kåren besök 

av Mörarps Scoutkårs 

utmanaravdelning då den årliga tävlingen mellan kårerna skall äga rum. Den 

27/4 får kåren besök av Mörarps scoutkår äventyrsscouter för den årliga 

tävlingen kårerna emellan. På AU-mötet diskuterar man Covid-läget samt den 

inställda distriktsstämman, Wasalägret. Man har gjort ett nytt gasavtal med 

Öresundskraft samt svarat på en enkät från riksorganisationen. 

 

Maj 

 

Kåren får 25 st nya stolar till 

scoutlokalen. På Au-mötet beslutar man 

att ställa in lägret för bäver/spårarna och 

istället genomföra en endagars 

avslutning. Man beslutar också att 

inköpa en st ny symaskin. Man 

diskuterar också den gamla 

åkgräsklipparen och beslutar att avskriva 

den. Man hämtar en gräsklippare ifrån 

containern och Oscar Lindkvist tar på sig 

ansvaret att klippa gräset på scoutlokalen. 



Upptäckarna har en tält-uppsättar-kväll den 13/5. 

Den 22-24/5 åker 10 st utmanare och 3 ledare till Ringsjön på ett läger. 

 

Juni 

 

En extra korvförsäljning sker den 11/6 inför midsommar, och det såldes 129 st 

korvlådor. Den 13/6 har bäverscouterna och Spårarscouterna en gemensam dag 

vid stranden, Strandbadsskogen. 6 ledare och 15 barn deltog. Kåren uppvaktar 6 

st utmanare som har tagit studenten. Den 26/6 har ekonomigruppen möte inför 

bokslutet. 

 

Juli  

 

Inga aktiviteter.  

 

Augusti 

 

Kårens årliga planering skedde den 22/8 på 

scoutlokalen. Man beslutade att starta vecka 36. Man 

delar också ut 5 årsmärket till Desirée Norén, Filip 

Hertlid och Stefan Jansson. 10 årsmärket delades ut till 

Rasmus Wilson.  

Den 29/8 genomförs en städdag på scoutlokalen. 

 

September 

 

Kåren tillverkar ett skärmtak för höstens aktiviteter på 

scoutlokalen. Detta för att kunna ha fler scoutmöten utomhus. 

Den 5/9 har kåren öppet hus där alla 

avdelningar visade olika aktiviteter som de gör 

på sina avdelningar. 

Bäverscouterna har en 

dag med hygien på 

programmet. De lär 

sig tvätta händerna 

noga. Allt för att 

minska spridningen 

av Covid-19. 

Den 12/9 genomförs distriktsstämman digitalt för första 

gången. Guldgrävarhajk den 19-20/9. Materialvårdsdag 

den 19/9 på scoutlokalen.  



Den 24/9 har spårarna ett möte om träd och 

naturen under det nya väderskyddet. 

Den 26-27/9 åker 4 äventyrare och en ledare 

på Myskio. Den 29/9 har kåren sin 

kårstämma. På kårmötet diskuterar man att 

det finns problem med scoutnet och dess 

mail-utskickningar. 

 

Oktober 

 

Den 3/10 höst-röjer man trädgården på 

scoutlokalen. 4/10 pantinsamling. Den 4/10 

har spårarscouterna en spårarsöndag i Bruces 

skog. Den 10/10 genomförs en Kårdag 

mellan Råå och Rydebäck. 22 scouter 10 

föräldrar och 20 ledare deltog. Den 11/10 har 

arkivgruppen möte. 

Bäverscoutläger den 16-17/10 på 

scoutlokalen. 7 st bäverscouter och 6 ledare. 

Den 17-18/10 gör utmanarna en egen 

hösthajk på Kullaberg med 8 scouter och 2 

ledare.  

Den 24/10 är det utdelning av 

pappersförsäljningen. Den 24/10 har upptäckarna en upptäckarsöndag i Bruces 

skog. 5 scouter och 4 ledare. Den 27/10 deltager utmanarna på Väsenvandringen 

på Fredriksdal. På kårmötet meddelas att kommunen har delat ut ett extra 

aktivitetsstöd till kåren. Det meddelas också att riksorganisationens jamboree 

2021 ställs in. Kåren kommer att hyra ut till BVC gruppen 1 dag/veckan samt att 

ett skåp står till deras förfoganden. Man meddelade också att en servicetekniker 

skall titta på gaspannan som stannar. Man diskuterade också hur man skall 

kunna fördela arbetet med att bringa in pengar till scoutkåren. Man tyckte att det 

är det för få som delar på ansvaret. Ett förslag skall göras till planeringsdagen i 

januari 2021. Man beslutar också att varje avdelning har sin egen avslutning. 



November 

 

Den 3/11 har bäverscouterna experiment på sitt 

avdelningsmöte.  

Från och med den 20/11 beslutar styrelsen att 

resterande möten under höstterminen skall ställas 

in pga av den rådande pandemin som ökat 

drastiskt i Helsingborg.  Den 28/11 är det 

utdelning av julförsäljningen. På au-mötet 

meddelar man att ett memory-spel för 

spårarscouterna har kommit samt att man ställer 

in ledarnas julavslutning. Man diskuterade också 

Wifi och en eventuell stor bildskärm om 

pandemin fortsätter en längre tid. 

Rasmus Wilson har också ordnat ett grillrör vid 

vår grillplats på scoutlokalen. 

 

December 

 

Den 17/12 delas korvlådorna ut på scoutlokalen. 

Under december bygger man om scoutkårens 

museum. Man kommer att förvara scout-märkena i 

en märkeslåda.  

Man kommer 

även ändra om 

hyllorna med 

kårhistorian på 

då åren gått 

och mer 

utrymme 

krävs. 


