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Hässelby Scoutkår, 802008-5422 av Scouterna i Sverige 

Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2021 – 2022 

I Hässelby Scoutkår, 802008-5422 har det under året bedrivits scoutverksamhet i 2 letar-, 

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

Medlemsantalet var vid årets slut 229. 

Medlemmar per gren  2021/22 

Letare   28 (35) 

Spårare   62 (51) 

Upptäckare   27 (30) 

Äventyrare   23 (22) 

Utmanare   28 (25) 

Rover, ledare och funktionärer 32 (32) 

Stödjande medlemmar  25 (22) 

Övriga   4 (6) 

Totalt   229 (223) 

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 

Anna Gravin, ordinarie ledamot 

Alexander Skog, ordinarie ledamot 

Linus Thunholm, ordinarie ledamot 

 

Kårfunktionärer 

Mats Dufberg, Stugfogde Översjön 

Niklas Borell, Kanotfogde 

Linus Thunholm, Kanotfogde, Lokalfogde Gula Villan 

Alexander Skog, Materielansvarig, Lokalfogde Gula Villan 

Ulf Isander, Tävlingsledare 

Emil Öhman, Medlemsregistrator, webbansvarig samt valborgsansvarig 

Per Hållberg, Nyckelpiga 

Peter Isander, Bokningsansvarig Gula Villan 

Maria Thulin, Revisor 

Jonas Adolfi, Revisor 

 



 

 
Sida 2 

 
  

Avdelningsledare 

Emil Öhman, Bäverjätten (Letare) 

Emil Öhman, Bäverudden (Letare) 

Niklas Borell, Insekterna (Spårare) 

Emil Öhman, Gnagarna (Spårare) 

Nils Gothin, Smygarna (Spårare) 

Per Hållberg, Asarna (Upptäckare) 

Magnus Grönlund, Skogsbrynet (Upptäckare) 

Alexander Skog, Stigfinnarna (Äventyrare) 

Jonas Adolfi, Mulle (Utmanare) 

Representant i distrikt och Scouterna 

Emil Öhman, Scouternas e-tjänster 

 

Tävlingar, aktiviteter mm. 

Kåren deltog vid Scouternas Dag 2021 som blev uppskjutet till hösten 2021 samt deltog vid 

Scouternas Dag 2022 under våren. Kåren deltog också vid Scouternas Natt under hösten. 

Rekrytering mm. 

Den 2 september arrangerade kåren ett prova-på-möte för nya scouter riktat mot främst 

spårare. Lappar delades ut i skolor. 

Då många deltog vid kårens valborgsfirande gav det förhoppningsvis rekrytering på lång sikt. 

Ett ljusspår arrangerades i slutet av december i Riddersvik för allmänheten i samarbete med 

bland annat Hässelby Hembygdsförening. Vi bjöd på kaffe, kåsa och varm saft och besökare 

kunde swisha valfri summa till kåren. 

Valborg 

Firandet kunde äntligen genomföras igen och fler personer deltog än under senaste firandet 

2019. Gissningsvis var det många som var sugna att gå ut och göra saker igen nu efter att 

covidrestriktionerna släppts. 

Möten 

Under året hölls 9 styrelsemöten, 5 LURK träffar där alla ledare, utmanare, rover och 

kårfunktionärer var inbjudna till. 

Föreningar/sammanslutningar som kåren är medlem i 

Hässelby Hembygdsförening 

Hajk- och lägerverksamheten 

Under sommaren 2021 planerades ett nytt försök att delta på Dalacamp som sköts upp ett år. 

Då det blev inställt och med anledning av smittläget med covid-19 arrangerade kåren ett eget 

läger Vilda 2021 för letare, spårare & upptäckare med dagaktiviteter i närområdet (onsdag-

torsdag) för att sen fredag-söndag ha övernattning och läger i tält nära hajkstugan Översjön. 

Äventyrare & utmanare åkte på eget anordnat på läger till Vässarö 
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Under året har våra avdelningar som vanligt haft ett väldigt ambitiöst hajkprogram vilket 

uppskattats väldigt mycket av våra medlemmar. 

Under våren arrangerades den kårgemensamma hajken Monopol 2022. 

Under sommaren 2022 arrangerades kårgemensamt sommarläger vid Kopparbo scoutgård. Ca 

61 personer deltog. 

Ledarvård m m. 

Höstens uppstart hade vi i scoutlokalen på Carl Bondes Väg där vi planerade terminen och åt 

lunch ihop. 

Uppstarten av vårterminen genomfördes digitalt via Google Meet. 

Årets julklapp för våra funktionärer delades ut av Kårordförande till våra funktionärer vid 

höstavslutningen. Det var ett sittunderlag. 

Kurser och utbildningsaktiviteter 

Kårens utbildning Plantskolan som är riktad mot nya scoutledare genomfördes under året. 

Kårens funktionärer har också erbjudits utbildning via Scouternas folkhögskola såsom bland 

Trygga Möten, Anpassat ledarskap, Leda scouting, Leda avdelning. 

Totalt har 16 ledare, assistenter och kårfunktionärer gått Trygga Möten webbkurs under året. 

Dessutom gick 9 personer kursen tidigare verksamhetsår och hade ett giltigt kursintyg vid 

utgången av året. 

1 person deltog under året vid en grundläggande kassörutbildning och två personer deltog i 

föreläsning om psykisk livräddning. Båda anordnades av Sensus. 

Material och lokaler  

Under året har det inte arrangerats någon fixardag vid Gula Villan. 

Under året har städningen av lokalen skötts av företaget Hemfrid. 

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

Det blev dock ett tapp med avbokningar kopplat till 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 

och Linus Thunholm. 

Kåren har under året köpt in 12 stycken tält av modell Särö för 8-10 personer samt tagit beslut 

om att köpa in 5 stycken vindskydd. 
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Beslut från kårstämman 

Kårstämman 2021 beslutade följande punkter 

 Att styrelsen tillsammans med materielansvarig utreder vilka tält som ska köpas in och 

hur många 

o 12 tält har köpts in under året + 5 vindskydd har beslutats att köpas in. 

 Att utbildning i hur vi använder våra tält ska ske i samband med Plantskolan och att de 

som ej deltar vid Plantskolan ska kontaktas av materielansvarig 

o Uppsättning av tält har skett under året i samband med Plantskolan. Att 

kontakta de som ej deltog delegerades till materielansvarig. Samtliga 

kårfunktionärer bjöds in till ett tältuppsättningsmöte under våren. 

 Att styrelsen tillsammans med materielansvarig senast vid vårterminen 2022 kan 

presentera en lösning för förvaring av evenemangsutrustning. 

o En lösning presenterades vid vårterminens ledaruppstart 2022. 

 Att styrelsen ska se över vilka roller som bör ha tillgång till olika förvaringsutrymmen 

och hur materielutläming ska ske. 

o Styrelsen har gett materielansvarig och lokalansvarig i uppdrag att återkomma 

med förslag till styrelsen. 

Försäljning, insamlingar mm. 

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

mera som 4 scouter deltog i. 

28 scouter från kåren deltog i att sälja majblommor under våren till förmån för Majblommans 

arbete mot barnfattigdom. Det såldes för ca 51.000 kr. 

Utmärkelser 

Kåren delade under våravslutningen ut följande förtjänstmärken 

 Brons (5 år) 

o Alexander Skog 

o Anders Nyström 

o Niklas Borell 

 Silver (10 år) 

o Emil Öhman 

 Guld (15 år) 

o Per Hållberg 

 Guld emalj (25 år) 

o Bennie Jonsson 

Hemsidan 

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

utveckling.  
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Hässelby september 2022 

 

 

 

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

Alexander Skog   Anna Gravin 

 

 

 

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

Bennie Jonsson   Emil Öhman 

 

 

 

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

Linus Thunholm   Magnus Grönlund 

 

 

 

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

Niklas Borell    Per Hållberg 

 

 

 

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

Peter Isander 


