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Hässelby Scoutkår, 802008-5422 av Scouterna i Sverige 

Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2019 – 2020 

I Hässelby Scoutkår, 802008-5422 har det under året bedrivits scoutverksamhet i 1 letar-, 

2 spårar-, 2 upptäckar-, 1 äventyrar, 1 utmanar- scoutavdelningar. 

Medlemsantalet var vid årets slut 178. 

Medlemmar per gren  2019/20 

Letare   15 (8) 

Spårare   40 (30) 

Upptäckare   29 (27) 

Äventyrare   34 (30) 

Utmanare   8 (7) 

Rover, ledare och funktionärer 27 (28) 

Stödjande medlemmar  25 (28) 

Totalt   178 (158) 

Styrelse 

Styrelsen har under året bestått av: 

Emil Öhman, Kårordförande 

Peter Isander, Vice Kårordförande 

Bennie Jonsson, Kassör 

Magnus Grönlund, sekreterare 

Per Hållberg, ordinarie ledamot 

Niklas Borell, ordinarie ledamot 

 

Kårfunktionärer 

Mats Dufberg, Stugfogde Översjön 

Niklas Borell, Kanotfogde  

Alexander Skog, Materielansvarig 

Ulf Isander, Tävlingsledare 

Emil Öhman, Medlemsregistrator, webbansvarig samt valborgsansvarig 

Per Hållberg, Nyckelpiga 

Mikael Simonsson, Lokalfogde Gula Villan (hösten 2019) 

Mikael Hållberg, Lokalfogde Gula Villan (hösten 2019) 

Peter Isander, Bokningsansvarig Gula Villan samt redaktör Zka-Ut 

Magnus Grönlund, Redaktör Zka-Ut 

Jonas Adolfi, Revisor 

Maria Thulin, Revisorsuppleant 

 

  

http://www.hasselbyscout.se/
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Avdelningsledare 

Lena Börjesson, Bävrarna (Letare) 

Nils Gothin, Insekterna (Spårare) 

Emil Öhman, Gnagarna (Spårare) 

Bennie Jonsson, Asarna (Upptäckare) 

Peter Isander, Skogsbrynet (Upptäckare) 

Alexander Skog, Stigfinnarna (Äventyrare) 

Mikael Simonsson, Mulle (hösten 2019) (Utmanare) 

Alexander Skog, Mulle (våren 2020) (Utmanare) 

Representant i distrikt och Scouterna 

Emil Öhman, Scouternas e-tjänster 

 

Tävlingar, aktiviteter mm. 

Kåren har deltagit vid bland annat distriktets olika tävlingar och aktiviteter under året. 

Spårarna deltog vid Scouternas höstdag vid Älvsjöskogen arrangerat av distriktet. Det fanns 

olika aktiviteter såsom bland annat naturspår, DM i livlina och orientering. Spårarna fortsatte 

sedan sin helg med en hajk vid Översjön. 

Stigfinnarna och Mulle deltog tillsammans på Scouternas Natt som denna gång anordnades 

vid vår hajkstuga vid Översjön och kom på 9e plats av 9 startande i Kruthornet (Äventyrare 

och uppåt). 

Utmanarna arrangerade även ett mycket lyckat ”Tomterock” som var årets kårdisco. Det gick 

av stapeln i samband med advent. 

Julavslutningen hölls i mitten av december i Hässelby Villastads Kyrkas församlingshus. 

Även i år hade vi marknadsafton. Avslutningen startade traditionsenligt med fackeltåg till 

församlingshemmet. Marknaden startade kort därefter och kåren bjöd som vanligt på fika. 

Kåren sålde en del scoutiga prylar på ett bord under kvällen samt artiklar från Scouternas 

julförsäljning som hade blivit över. 

Scouternas dag ställdes in detta år med anledning av covid-19. 
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Rekrytering mm. 

Den 8 september deltog kåren vid Kyrkhamnsdagen. Som tidigare år var vi stationerade vid 

Lövstabadet. I år liksom tidigare år erbjöd vi deltagarna på att paddla våra kanoter gratis samt 

hade försäljning av hamburgare och dricka. Vi informerade även besökare om vår 

verksamhet. 

Den 23-24 november deltog kåren för andra gången i Riddersviks julmarknad. Vi visade upp 

oss och sålde artiklar från Scouternas julförsäljning samt hade fiskedamm med leksaker som 

pris. Det var ganska kallt att stå där tyckte några, men det var trevligt att umgås med varandra 

under ganska lugna former. 

De planerade rekryteringstillfällena i samband med valborgsfirande och 6 juni blev inställda 

med anledning av covid-19. 

Under sommaren 2020 erbjöd kåren under 9 dagar runt vecka 27 gratis kanotpaddling vid 

Maltesholmsbadet. 

Valborg 

Firandet fick i år ställas in med anledning av covid-19. 

Möten 

Under året hölls 11 styrelsemöten, 8 LURK träffar där alla ledare, utmanare, rover och 

kårfunktionärer var inbjudna till. Under våren erbjöds digitalt deltagande till mötena med 

anledning av covid-19. 

Föreningar/sammanslutningar som kåren är medlem i 

Hässelby Hembygdsförening 

Riddersviks Vänner 
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Hajk- och lägerverksamheten 

Lägerverksamheten sommaren 2019 var fortsatt äventyr med Harald Blåtand från kårhajken 

med lägret ”Blåtand 2019” vid Spjutsund, Gålö med ca 68 medlemmar. Scouterna fick där gå 

igenom en tidsportal till vikingatiden och där träffa Harald och hjälpa honom med att bli 

hövding. 

Under året har våra avdelningar som vanligt haft ett väldigt ambitiöst hajkprogram vilket 

uppskattats väldigt mycket av våra medlemmar. En del hajker har dock fått ställas in under 

våren pga covid-19. 

Den kårgemensamma hajken planerad under våren ställdes in med anledning av covid-19 och 

i stället arrangerade kåren en Kårens Dag. 

Under sommaren 2020 var det planerat att kårens med ca 64 personer skulle delta vid 

storlägret Dalacamp med ca 2500 deltagare vilket dock ställdes in med anledning av covid-19. 

Kåren anordnare i stället ett eget lokalt läger för letare, spårare och upptäckare med 

övernattning i tält vid vår hajkstuga vid Översjön med ca 49 personer. För Stigfinnarna 

anordnades vandringsläger med bas vid Mullfjällstugan med ca 25 personer.  

Ledarvård m m. 

Under höstens uppstart hade vi i scoutlokalen på Carl Bondes Väg där vi planerade terminen 

och åt lunch ihop. 

Uppstarten av vårterminen genomfördes med att ledare från kåren åkte ut till kårens hajkstuga 

vid Översjön där det var samkväm, diskussion om vårens kårverksamhet och start av 

planeringen av kårhajken. 

Vid julavslutningen delade kårordförande ut årets julklapp till ledare och assistenter. Det var 

Scouternas sittunderlag och en reflex och verkade vara en uppskattad present. 

Kurser och utbildningsaktiviteter 

Totalt har 6 ledare, assistenter och kårfunktionärer gått Trygga Möten webbkurs. Dessutom 

gick 7 personer kursen tidigare verksamhetsår och hade ett giltigt kursintyg vid utgången av 

året. 
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Material och lokaler  

Under året har det arrangerats två fixardagar vid Gula Villan. 

Under året har städningen av lokalen skötts av företaget Hemfrid. 

Uthyrningen vid Översjön har under året varit god och så även kårens egna nyttjande. Det 

blev dock ett tapp under våren med avbokningar kopplat till den nuvarande pandemin med 

covid-19. Styrelsen vill särskilt tacka kårens stugfogde Mats Dufberg för hans hårda arbete 

under året även detta år. 

Uthyrningen av kårens kanoter har under året varit god tack vare kanotfogde Niklas Borell. 

Kåren har under året köpt in 30 nya kanotflytvästar. 

Beslut från kårstämman 

Kårstämman 2019 beslutade om ändring av kårens stadgar vilka har godkänts av Scouternas 

riksorganisation. Bekräftelse skedde av Scouternas servicechef Peter Gustafsson 30 oktober 

2019. 

Försäljning, insamlingar mm. 

Kåren har haft julförsäljning av bla Scouternas adventskalender, ljus, almanackor, julkort med 

mera som 6 scouter deltog i. 

Utmärkelser 

Årets kårgemensamma avslutning ställdes in med anledning av covid-19. Styrelsen planerar 

att eventuella utmärkelser delas ut vid julavslutningen i stället. 

Hemsidan och Zka-Ut 

Utvecklingen av kårens hemsida har under året fortgott med mindre uppdateringar och 

utveckling. 

Kårens egen tidning Zka-Ut har under året haft Peter Isander och Magnus Grönlund som 

redaktör. Tidningen har kommit ut med totalt 4 nummer, alla i digital form. 

Övrig information 

Kårens verksamhet har påverkats en hel del med anledning av pandemin kring covid-19 under 

våren. Samtliga avdelningsmöten har hållits utomhus sedan början av april och samtliga 

sammankomster med fler än 50 personer har ställts in eller ställts om. 

Distriktsaktiviteter såsom Scouternas dag har fått ställas in och vissa distriktsaktiviteter under 

hösten 2020 såsom Scouternas natt har redan aviserats att de har ställts in. 

Kårhajken under våren 2020 ställdes in och i stället anordnades en Kårens dag med 

tävlingsaktiviteter i närområdet. 

Rekryteringsaktiviteter och kårsammanhållade aktiviteter såsom fixardag, valborg, 

våravslutning och 6 juni har fått ställas in. 

Vi ser förhoppningsfullt fram emot våren 2021.  
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Hässelby september 2020 

 

 

 

-------------------------------------------  ------------------------------------------- 

Bennie Jonsson   Emil Öhman 

 

 

 

-------------------------------------------  ------------------------------------------- 

Magnus Grönlund   Niklas Borell 

 

 

 

-------------------------------------------  ------------------------------------------- 

Per Hållberg    Peter Isander 

 

 


