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Januari 
 

Covid-Pandemin fortsätter och styrelsen beslutar att starta 

terminen efter sportlovet efter rekommendation av 

folkhälsomyndigheten om pandemin släpper. Då det råder 

en pandemi har styrelsen beslutat att endast hålla 

styrelsemöten istället för öppna kårmöten.  Man beslutar att subventionera 

medlemsavgiften med 150kr under vårterminen. 

På januarimötet diskuterar man kårens försäkringar då Länsförsäkringar har ändrat upplägget 

på scoutförsäkringarna. Zandra Roxvik har inhandlat tyg till dynorna i stora rummet eftersom 

de behöver bytas. Problem med värmen upptäcker man också i stora rummet. Den 10 januari 

genomför man en pantinsamling. 

 

Februari 

 

Kårens verksamhet är ej igång på grund av pandemin. På februarimötet beslutar man att 

förlänga stoppet till vecka 14. (efter påsklovet) Ett eventuellt sommarläger skall man 

diskutera på mars månads kårmöte. 

Ekonomin diskuteras och man konstaterar att många av scouterna har solidariskt betalat sin 

medlemsavgift trots att verksamheten inte kommit igång. 

 

Mars 

 

I mars håller man årets första kårmöte och beslutar att man startar upp verksamheten vecka 

14. På kårmötet informerar man om kårens påskförsäljning  

och pappersförsäljning rullar på som vanligt. Att årets Valborgsfirande är inställt. Att ren stad 

är framflyttad till hösten. Men många avdelningar har skräpinsamling ändå. På mötet 

konstaterar man att man är lite ont om ledare på spåraravdelningen och Rasmus Wilson ställer 

upp resterande tid under våren och man sätter upp en bemanningslista för täcka avdelningen 

med ledare. Man meddelar också att distriktet inte ställer in Vårlägret. Man väljer också 

deltagare till distriktsstämman. Kyrkan meddelar att vårt traditionsenliga St Georgsfirande 

inte kan ske i kyrkan. Mötet bestämmer att varje avdelning skall fira St Georg på sitt eget vis. 

Den 27 Mars delar man ut påskförsäljningen på scoutlokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



April 

 

Den 2 April har man långfredagsstädning på scoutlokalen, 8 personer deltog. 

Avdelningsverksamheten har kommit 

igång och man konstaterar att 

medlemsraset har uteblivit. Endast ett 

fåtal medlemmar har slutat.  

Den 22 April delar man ut 

valborgskorvarna på scoutlokalen. 

På april månads kårmöte meddelar 

man att vårlägert blir att man skall 

genomföra aktiviteter avdelningsvis 

hemma på kåren. Kåren bestämmer 

att detta skall ske den 22 Maj. Man 

diskuterade också att sälja grillkorvar 

till midsommar vilket man beslöt att 

göra. Man beslöt också om att köpa 

en ny gräsklippare samt att man hade 

fått besked om att vår container med kanoter ej kunde stå på den plats vi nu är på utan vi 

måste flytta den pga. av en ny ägare till marken. Man konstaterade också att det blir väldigt 

lerigt under presenningen på baksidan av scoutlokalen. Kåren får ett 40 tal stenplattor som 

man skall lägga under uteplatsen på scoutlokalen. Men först skall det dräneras runt 

scoutlokalen. Kårens krisplan skall uppdateras och ett nytt förslag skall läggas fram på 

planeringshelgen i augusti. 

Den 25 april deltager kåren på DST som även i år sker digitalt. Kårens representanter samlas 

på scoutlokalen för att deltaga i mötet.  

 

Maj 

 

Pantinsamling i byn sker den 2 Maj. 

Utmanarna kanothajk sker den 29-30 maj vid Immelsjön med 12 deltagare.

 
 

På maj månads kårmöte diskuterar man containern och eventuellt bygglov. 

 



Juni  

Avdelningarna har terminsavslutningar  

 

 

Juli  

 

Ingen inrapporterad verksamhet. 

 

Augusti 

 

Kåren har en planeringsdag den 21 augusti på 

scoutlokalen. Ebba Lindqvist meddelar att 

hon skall gå Värdebaserat ledarskap under ett 

års tid. Önskemål om att 1 st ledare från varje 

avdelning deltager på kårmötena 

 

September 

 

Den 1 september är det ett Infomöte om Portugal 2022 för utmanarna och övriga. 

Pantinsamling i Påarp den 26 september, 17 st säckar samlas in. 

På kårmötet i september diskuterar man kårtröjor. Utmanarna skaffar ett instagramkonto. Man 

diskuterar även Jamboree 2022. 

Brandvarnarna har fått en 

översyn. 

 

Oktober 

 

Hösthajk för utmanarna på 

Söderåsens nationalpark den 2-3 

oktober. 10 st deltager. 

Spårarläger den 2-3 oktober på 

scoutlokalen 27 st deltager. 

Upptäckarläger den 8-10 okt 

Kvidinge scoutstuga, 17 st 

deltager 



Den 22 oktober var det utdelning av 

pappersförsäljningen. 

Den 24 oktober var det kårdag i Påarp med Tema 

FN-dagen. 50 st deltager. 

 

På oktober månads kårmöte att man tackar nej till 

julskyltningen på Råå samt att frysen har gått sönder 

och skall kastas. Information ges också om Jamboree 

2022, WSJ 2023 i Korea. Man diskuterade också 

användningen av mobiltelefoner på läger och beslöt 

att en ny 

regel skulle 

införas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

November 

 

Portugalmöte den 3 november för resenärerna som ska 

deltaga på Acanac 2022 på scoutlokalen.  

Den 6 november har arkivgruppen möte på 

scoutlokalen.  

Den 19-20 november är det bäverscoutläger på 

scoutlokalen 14 barn och 3 ledare deltager. 

Den 23 november har Påarps och Mörarps scoutkår 

första mötet om äventyrsdagen 2022. 

Den 27 november är det utdelning av 

julförsäljningssakerna. 22 st deltager på kårens Julbord 

den 27 november för ledarna och utmanarna. 

 

December 

 

Den 5 december är det en städdag på scoutlokalen. 

Utmanarna har julmys på scoutlokalen den 11-12 

december.  

Utdelning av korvlådorna den 16 december på scoutlokalen. 


