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DO har ordet
Det är återigen med ett stort nöje som jag ser tillbaka på den verksamhet som Distriktet
tillsammans med alla oss medlemmar genomfört under 2019. Det var ett år fyllt med
många lyckade aktiviteter och arrangemang, vidareutveckling av våra anläggningar
samt fortsatt ökad uthyrning.
 
Det var också ett år då vi avtackade Margareta  (Maggan) Persson efter lång och trogen  
tjänst, en avtackning som också var starten på en intruduktion av Ann Ekström som fick 
förtroendet att axla Maggans tidigare arbetsuppgifter. När jag ser tillbaka på Anns första 9 
månader så känner jag mig trygg med den rekrytering som genomfördes.

Under 2019 fortsatte vi även med en vår- och en höststämma. Konceptet har visat sig 
fungera bra och vi upplever att våra stämmor har blivit lugnare och mer positiva i alla 
avseenden.

Utöver alla arrangemang som vi årligen i olika former genomför så genomfördes också 
Äventyrshajken (Harry Potter-hajken) för första gången i Distriktets regi. Vi tackar Djupadals 
scoutkår och där Ulf Nielsen för att vi fått det förtroendet.   

Förutom ovanstående så har vi även fortsatt med att vidareutveckla det redan goda sam-
marbetet som vi har med distrikten inom Södra Regionen samt med de nationellt anställda 
konsulenterna.

För övrigt avseende 2019 så ber jag er att läsa de kommande sidorna i verksamhetsberättel-
sen som är fylld med många fantastiska händelser.

Ekonomiskt avslutas året med ett litet överskott. Ett överskott som enligt 
budget inte alls var väntat. Årets resultat beror framförallt på en stor 
uthyrning av våra anläggningar (vilket visar hur viktiga våra anläggningar är för oss), en 
medlemsökning samt större bidrag från Kommun och Region Skåne.

Med detta sagt så satsar en inspirerad styrelse samt vår kanslipersonal med mycket positiv 
energi mot ett nytt fantastiskt verksamhetsår.

Avslutningsvis tackar jag distriktets styrelseledamöter, kanslipersonal, funktionärer och
distriktets fantastiska medlemmar för ett mycket väl genomfört år. Sist men inte minst
framför jag även ett stort tack till Södra Regionens övriga distrikt, Snapphane och
Nordvästra samt den Södra Regionala Utbildningsgruppen för det arbete som vi
gemensamt under året bedrivit.

Adam Arvidsson
Distriktsordförande
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1. Distriktet
Medlemsantalet i distriktet den 31 december 2019 var 5 891. Jämfört med den 31 
december 2018 är det en minskning med med 39 medlemmar, 0,6%. Vi hade 4 104
medlemmar (70 %) i bidragsberättigad ålder 7-25 år den 31 december 2019.

 � Distriktsstämma
Under året genomförde vi två distriktsstämmor,  en den 24 april på Aggarps- 
skolan i Svedala där vi avslutade föregående års verksamhet (2018) och 
en den 12 oktober på Boklundens restaurang i Torna Hällestad där vi 
beslutade om nästa års verksamhet, budget och medlemsavgift (2019).

På stämman den 24 april var 31 kårer närvarande, 48% av de röstberättigade
kårerna och 104 delegater av 340 möjliga. Det fanns 68 scoutkårer som bedrev
verksamhet i distriktet varav 64 var röstberättigade.

På stämman den 12 oktober var 34 kårer närvarande, 54 % av de röstberättigde 
kårerna och 117 delegater av 340 möjliga. På höststämman fanns det 67 scoutkårer 
som bedrev verksamhet i distriktet varav 137 var röstberättigade.

 
 � Valberedning och revisorer
Valberedning fr o m DST 13 oktober 2018 t o m DST 2019
- Anna Åkesson, Torns scoutkår (sammankallande)
- Oscar Barkfors, Scoutkåren Finn
- Åke Skans, Scoutkåren Gripen
- Patrik Wernram, Månstorps scoutkår 
- Cornelia Lindvall, Skanör-Falsterbo Scoutkår 

Antal kårer samt medlemsantal i kretsar med dess utveckling   
Krets Kårer Totalt antal Kårer Totalt antal
  2019 medlemmar 2018 medlemmar
     2019  2018

Malmökretsen* 15+1* 1 205+30* 16+1* 1169+27* 
Lundakretsen** 22 2 583 22 2 596    
Söderslättskretsen 11 1 113 11 1 112    
Österlenkretsen* 17** 960** 18 1 026 
Totalt 68 5 891 68 5 930

*   inkl. Distriktskåren.
** i november 2019 avslutade Kiviks scoutkår sin verksamhet och lade ned 
scoutkåren.
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Valberedning fr o m DST 12 oktober 2019 – DST 2020
- Åke Skans, Scoutkåren Gripen (sammankallande)
- Cornelia Lindvall, Skanör-Falsterbo scoutkår
- Erik Zander, Scoutkåren Finn
- Thilda Qvist, Ystad scoutkår
- Lars Aronsson, Hyby scoutkår
- Filippa Almgren, Burlövs scoutkår 

Revisorer
- Martin Gustafsson, Burlövs scoutkår
- Pär Lindström, Husie - Hohögs scoutkår

Revisorssuppleanter
- Dan Paxer, Trelleborgs scoutkår
- Anders Brodin, Torns scoutkår

2. Styrelsen
 � Styrelsens sammansättning och ansvarsområden under året
  Distriktsordförande Adam Arvidsson, Scoutkåren Gripen
Vice ordförande Eva Svanström, Hyby scoutkår

Ekonomi Roger Persson, Skivarps scoutkår

Kårstöd  Camilla Nilsson, Löderups scoutkår

Arrangemang Jenny Larsson, Skivarps scoutkår
 My Standar, Ljungens sjöscoutkår - 
 t. o. m. 4 oktober 2019

Fastigheter  Adam Arvidsson, Scoutkåren Gripen
 Emma Trelde, Scoutkåren Finn 
 t. o. m. 3 oktober 2019

Stödperson till SUS och Luft Silje Martinsen, Veberöds scoutkår -
 t. o. m. 31 maj 2019
 Eva Svanström, Hyby scoutkår - 
 fr. o. m. 1 juni 2019  

Marknadsföring och kommunikation Max Björkegren, Torns scoutkår

Utbildning Edvin Dribe, Torns scoutkår

Sjöscouting Cliff Jackby, Ljungens sjöscoutkår
 t. o. m. 14 september 2019
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 � Styrelsesammanträden under verksamhetsåret
Distriktsstyrelsen, har haft 12 protokollförda sammanträden under året. Utöver 
dessa har ett flertal övriga möten genomförts inom kommittéer och i andra forum.

3. Södra regionala kansliet
 Det Södra regionala kansliet bemannas av utvecklingskonsulenter från 
 riksorganisationen samt personal från Södra Skånes scoutdistrikt och Nordvästra
 Skånes scoutdistrikt.

 Den löpande arbetsledningen på kansliet utförs av kansliets regionala utvecklingschef
 Johan Möller.

 � Personal anställd av Södra Skånes scoutdistrikt
- Margareta, Maggan, Persson, konsulent och administratör t o m den 30 juni 
 2019 då Margareta gick i pension
- Ann Ekström, utvecklingskonsulent fr o m 1 mars 2019 
- John Söderdahl, utvecklingskonsulent

 � Personal anställd av Nordvästra Skånes scoutdistrikt
- Anton Nilsson, utvecklingskonsulent (70%)

 � Personal anställd av Snapphanes scoutdistrikt
Snapphane har eget distriktskansli i Hässleholm
- Heléne Wilkens, kanslist

 � Personal anställd av Riksorganisationen
-  Johan Möller, Regional utvecklingschef Södra regionen
-  Evelina Rasmussen, slutade i augusti 2019
- Emma Nordengren, anställd i mars 2019
- Sofie Moberg, anställd november 2019
- Hanna Edwall, anställd november 2019
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4. Utmärkelser
 
 �   Årets scout

Utdelas för sitt inom Södra Skånes scoutdistrikt stora
engagemang 

Magnus Nilsson, Gärsnäs scoutkår

 � Övriga utmärkelser
  
 - Årets livlina tilldelades Emil Amilon, Harlösa scoutkår
    Isolde Rosazza, Höganäs scoutkår

 - Årets ledare tilldelades Berit Larsson, Köpingebro scoutkår

 - Årets Knop tilldelades Agneta, Agge, Jönsson, Eslövs scoutkår

 - Årets arrangemang Harry Potterhajken, Ulf Nielsen, Djupadals scoutkår
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5. Kretsar och Skeppslag
 � Lundakretsen

 Lundakretsen har under året bestått av 22 scoutkårer:
 Bjärred, Burlöv, Dalby, Drotten, Drottningstaden, Eslöv,
 Finn, Flyinge, Furulund, Genarp, Harlösa, Kävlinge,
 Lomma, Scouterna Lödde, Staffanstorp i Djurslöv,
 Staffanstorp Torparna, Södra Sandby, Torn, Tornugglan,
 Uppåkra, Veberöd och Örtofta.

Årets Handslag hade dessvärre problem med informationen, så vi var inte lika många 
på plats i Knivsåsen öster om Dalby som vanligt. Det var dock tuffa Spårare och 
Upptäckare som samlades i lite lätt regnväder.

Vi som var där gick dock en härlig runda i en fantastisk 
miljö. Undra om inte just slutet av april är den allra finaste 
årstiden i skog och mark i Skåne, med det skira gröna som 
vittnar om den kommande sommargrönskan!

Nåväl, scouterna i de mixade patrullerna fick leta djur 
med kikare, gissa bajs, balansera på stock, kasta livlina och 
mycket mer. Dessutom fick de briljera med sina kunskaper 
om Djungelboken!

Efter avklarad runda slutade det regna och vi kunde grilla en korv och 
marshmallows. Stort tack till de tap ra ledarna och scouterna som trots  
allt fick en trevlig dag tillsammans!

 � Malmökretsen
Malmökretsen har under året bestått av 16 scoutkårer:
Alsadek, Bunkeflo, Djupadal, Fosie, Gripen, Husie, 
Husie-Hohög, Kirseberg, Klagshamn, Malmö sjöscoutkår,
Limhamns sjöscoutkår, Möllevången, Oxie, Slottsstaden, 
Tornfalken och Distriktskåren.

Den 17 oktober var det dags för årets bidragsträff, med information om bl a nya 
bidragsregler för kretsens kårer. Nästan alla kretsens kårer var representerade på 
träffen. Ordinarie kretsstämma hölls den 19 september hos Husie-Hohögs scoutkår 
med 4 av kretsens 16 kårer närvarande.
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Trapperyxan/Dynggrepen arrangerades av Scoutkåren Finn i samarbete med Malmö- 
kretsen, den 5-7 april i skogarna runt Finngården utanför Höör. 15 lag som deltog 
med ca 50 deltagare under två dagar. Under rundan scouterna var ute på fick de 
uppgifter där deras scoutteknik, samarbete och teamkänsla sattes på prov.
Scouternas Dag arrangerades av Husie-Hohögs Scoutkår, den 27 april, med 150 
deltagare fördelade på 10 kårer och 30 patruller. Scouternas dag genomfördes på 
Bulltofta rekreationsområde i Malmö. De scouter som var med fick prova på olika 
aktiviteter inom bl.a. scoutteknik.

Scouternas stora vårloppis genomförs som en del av miljötänket i Malmömässan. 
Åtta av kretsens kårer är med i arbetet kring loppis.

Kretsen och en del av scoutkårerna är medlemmar i Malmö ideella föreningars 
paraplyorganisation. Margareta Persson (till 30 juni), John Söderdahl och Ann 
Ekström (från 1 april), kretsens konsulenter, har under året varit med på olika mö-
ten med Fritidsförvaltningen angående föreningsbidrag. Dessutom har Ann Ekström 
och John Söderdahl deltagit i Malmö Stads konsulentkonferens i november.

För femte året i rad arrangerade Malmö Scoutkårers lägerområde, Hörrs Nygård, 
vårläger mellan den 30 maj och den 2 juni på lägerområdet i närheten av Sjöbo. I 
år var temat KNIGHTS och lägret fick lägernamnet KNIGHTS – 19. Det var deltagare 
från 19 scoutkårer, ca 715 scouter i åldern 7 – 18 år, ledare och funktionärer med 
från Malmökretsen, scoutkårer i Skåne samt två scoutkårer från Danmark.

 � Söderslättskretsen
Söderslättskretsen har under året bestått av 11 kårer:
Anderslöv, Bara, Hyby, Ljungens sjö, Månstorp, Svedala,
Trelleborg, Trelleborgs sjö, Skanör-Falsterbo sjö, Vellinge
och Östra Torp scoutkår.

Kretsens äventyrar- och utmanarscouter samlades under den tredje 
helgen i oktober för att vara med på årets JOTI. Förutom att träffa scouter 
från andra länder arbetade scouterna med källkritik på Internet, testade 
på programmering och robotbygge, samt testade att baka med envägs- 
kommunikation. Dessutom avgjordes den årliga Hedgewarsturneringen.
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 � Österlenkretsen
Kretsen har under året bestått av 18 scoutkårer:
Brösarp, Gärsnäs, Kivik*, Köpingebro, Ljunits, Löderup,
Rydsgård, Sankt Olof, Simrishamn, Sjöbo, Skillinge, 
Skivarp, Skurup, Tomelilla, Tommarp, Vollsjö, Ystad 
och Ystad KM.   *Nerlagd november 2019

Under året har kretsen haft 3 ordinarie samlingar, en tävling och en gemensam 
scoutdag i centrala Ystad.

Kretsmötena har alla varit välbesökta och hölls 30/1 hos Löderups scoutkår, 2/4 
hos Rydsgårds scoutkår och den 1 oktober i Sankt Olof, där värdkår utsågs för Krets- 
tävlingen 2020 – Skivarp.

Ämnen som har dryftats på kretsmötena är läger, 
gemensamma inköp, gemensamma hajker och aktiviteter, krets-
tävlingen och både kanslipersonal och distriktsstyrelse har varit 
väl representerade på mötena.

Kretstävlingen arrangerades av Sankt Olof scoutkår i Sankt Olof i 
april och temat var djur och deras olika egenskaper. Det var en nå-
got sval dag med ganska mycket regn men tävlingen var väl plane-
rad och de deltagande patrullerna var nöjda med arrangemanget. 

I slutet på maj arrangerade Ystad Scoutkår i samarbete med Köpmannaföreningen 
i Ystad en riktig temadag på gågatan i Ystad i samband med ”långlördag”. Scouter 
från flera kårer slöt upp och tillsammans arrangerades tipsrunda, infotält, klätter-
vägg och paddling i småbåtshamnen mm. En mycket härlig dag som var väldigt 
välbesökt och som rönte en del spaltmeter i lokaltidningen. Syftet med temadagen 
var att sätta fokus på scouterna och samtidigt dra in pengar till stundande WSJ-resa. 

Österlenkretsens årliga kretstävling gick i år av stapeln i ett regnigt Sankt Olof 
den 27 April. 12 kårer, fördelat på 14 spårarpatruller, 16 upptäckarpatruller, 9 
äventyrarpatruller samt 3 utmanarpatruller, var representerade.

Dagen startade med anmälan, välkomsttal och önskan om uppehåll när alla 
patruller hittat sitt lotsdjur så vandrade de ut till sina startkontroller som i år alla 
var presenterade av ett djur. De 10 djurkontrollerna hade kårerna fått i uppgift att 
själv planera, genomföra och bemanna. Scouterna fick bl.a. visa sina kunskaper i 
knopar, chiffer, samarbete, eldning mm.
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Alla patruller gjorde en kanoninsats. Lite extra bra gick det för spårarna Vargarna 
från Skivarp, upptäckarna Lejonet från Simrishamn, upptäckarna Papilion från 
Sankt Olof samt Stubbendorf från Tommarp som knep vandringspriset i respektive 
åldersgrupp.

De 3 första patrullerna och 1 tröstpristagare i respektive ålder fick välja var sitt pris 
från det fina prisbordet som företagare runt omkring var snälla och skänkt saker till.
En rolig men blöt dag avslutades med att alla sjöng scoutsången tillsammans.

Sankt Olof scoutkår tackar alla scouter för ert deltagande

 � Öresunds skeppslag
Öresunds skeppslag har under året bestått av 6 sjöscoutkårer: Skanör-Falsterbo,
Ljungens, Trelleborgs, Malmös, Limhamns och KFUK-KFUMs sjöscoutkår Malmö.

Under året har 3 skeppslagsmöte genomförts.

6. LUFT
LUFT och Luftakommittén har under den gångna perioden fokuserat mycket på att 
synas och höras. Vi har även satsat mycket på att nå ut till medlemmarna, visa att vi 
finns och vad vi gör. I samband med detta har antalet arrangemang ökat markant. 

Under perioden 18-19 har Luftakommittén haft:
● 12 Arbetsmöten
● 7 Representationstillfällen
● 7 Roverhäng
● 3 Arrangemang

Genomförda arrangemang är:
Påskhäng 2018, Trots namnet arrangerades påskhänget i oktober 2018, alltså inte i 
närheten av den vanliga påsken. Drygt 10 deltagare gjorde detta till ett påskfirande 
som alla kommer att komma ihåg med glädje.

LUFTa-bussen till Demokratijamboreen, 9 personer åkte med LUFTabussen, åtta upp 
och nio ner. Många pauser med mycket dans och sång!

Julös, den andra helgen i December, samlades 25 roverscouter i Saxtorps skogar för att 
fira jul med Kalle Anka och hans vänner. Vi hade många olika tävlingar och utmaningar 
såsom bygge av racerbil, eldning och teaterspel. 
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Musikhjälpen-häng, LKs förmodligen genom tiderna största arrangemang. Drygt ett 
60-tal scouter i utmanar- och roverålder engagerade sig i en organisationstävling i 
centrala Lund under musikhjälpen. Hänget avslutades med Laurentzia utanför buren i 
direktsänd TV.

Nattvolley, 3 stycken ur Luftakommittén + en gästspelare bildade ett lag på temat 
Luftens hjältar. Vi träffade många andra utmanar- och roverscouter som vi 
pratade LUFT med. Vi var ett av 30 tävlande lag som spelade och vi hade väldigt roligt 
tillsammans med dem under hela natten.

Halv tolv hos Macki, 19 personer deltog under trerättersmiddagen, 15 roverscouter 
och fyra över roveråldern. Det bjöds på både toast skagen, falafelrulle och marängsviss. 
Tåpar, under påsken tävlade 7 lag med sina ankor i Vallkärrabäcken, allt för att få vinna 
i någon av de tre olika tävlingarna. 

Arrivoläger, 11 Deltagare fick en introduktion till roverprogrammet i Ekeby under 
våren. Två funktionärer valde att ha sina Arrivoceremonier på plats.

Reggen, Reggen hade LK-representation då vi höll i en kort presentation om oss och 
vad vi gör. Vi lekte därefter vinkgömme med alla -01 och äldre på lägret, ca 35 framtida 
och nuvarande luftascouter deltog.

Prideparad, runt 25 luftascouter tågade genom Lund i den årliga prideparaden; vi stod 
för hög musik och taggade roverscouter som överröstade alla, inklusive musiken. 

Fångarna på fortet, Ca 25 deltagare träffades i tivoliparken och körde en skattjakt med 
100 frågor.
 
Arrivo-ting, i Ekeby scoutstuga körde vi en Arrivo med ca 14 deltagare. Vi avsatte ca 2 
timmar till våra tingsförhandlingar. 

7. SUS (Stöttande Utmanarscouter)
2019 års SUS-styrelse (Stöttande Utmanarscouter) valdes i
september 2018 på “Tinget”. I år skulle de bli 8 ledamöter.

Alla utom en blev nyvalda. Styrelsen 2019 tillsammans med styrelsen 2018 hjälptes åt 
att arrangera novemberarrangemanget med årets tema “Bakvänt”. Temat “Bakvänt” 
var ett roligt men förvirrande tema, med frukost till middag och vice versa. Det blev 
även bakvänd trashockey och mycket annat skoj! 

De hjälptes även åt att arrangera “Öppet kansli” i början på december. Här gjorde de en 
poängjakt. Den gick ut på att gå till olika platser runt om i Malmö och fotografera dem 
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med hjälp av ledtrådar som de fick genom messenger.

I januari tillträdde nya styrelsen i samband med uppstartsmötet. Sedan dess har de 
haft möte en gång i månaden. Med undantag innan arrangemang då det har blivit 
möten oftare. 

I början av mars höll SUS och de andra två distrikten i Skåne (USB och LUS) i Regions-
träffen. I år hade SUS s.k “Huvudansvar” dvs att ta fram ett lokalförslag, göra märket, 
ta in anmälningar och allt därtill. För första gången så sköttes anmälan till Reggen via 
Scoutnet och det gick väl som det gick. LUS skötte sitt matansvar med bravur och USB 
skötte sitt ansvar “Program” väldigt bra även de.

Temat i år blev “Sagan om Ringen” och Reggen 2019 fick det passande namnet “Sagan 
om Reggen”. Under helgen gjorde deltagarna saker som att kasta yxa, skjuta pilbåge, 
elda armeringsjärn och till och med kolla på finalen i Melodifestivalen. De ordnade 
även så de som ville kunde ha Sagan om Ringenmaraton. Under helgen medverkade 
totalt ca 120 deltagare, funktionärer och ledare. 

I månadsskiftet mars-april höll Trelleborgs Utmanarlag “Gnuttarna” Bullfesten. I år 
var temat “Shopping och Ullared”. Vilket resulterade i namnet “Gekås i Bullared”. Här 
hjälpte SUS till med PR. 

I april höll Distriktet i Distriktstämman som hölls i Aggarpsskolan i Svedala. Det bjöds 
på fika och diskussioner. Minst 2 var med från SUS.

I mitten av maj höll Ystads Utmanarlag “Robban Sande” i en Distriktshajk. Temat var 
“Musik” Dessvärre pga få deltagare hade de en heldag med aktiviteter istället för en 
hel hajk. Även här hjälpte SUS till med PR.

17-19 maj höll Månstorps utmanarlag Måsen i en scoutbal. De anordnade en jätterolig 
helg med mycket dans och skoj! Här hjälpte SUS till med PR. 
Den 21 september hölls Tingsförhandlingarna i en av Distriktets egna lokaler, nämligen 
Sjöröd. I samband med dessa höll SUS även i ett arrangemang samma helg vilket i år 
hade temat och namnet KULting. Ett mycket roligt tema! Helgen bjöd på vackert väder, 
roligt program och mycket god mat.

Den 4:e oktober hade scoutpjäsen “Riddare av tusen äventyr” premiär. Det är en 
pjäs som handlar om flickscouting. Vi i SUS har hjälpt till med ett nutida perspektiv av 
scouting och vi höll en heldagsaktivitet för skådespelare, producent och regissör i
vackra Skrylle. En dag fylld med skojiga, scoutiga saker.

Den 6:e oktober fick vi äran att se skapelsen som tack för hjälpen och de gjorde oss inte 
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besvikna. Otrolig pjäs! 

Mellan den 8 och 10 november höll SUS i det årliga november arrangemanget. I 
år hade det temat “Jorden runt på 40 timmar”. Vi färdades jorden runt till olika 
kontinenter och länder. Vi hade roligt på programmet och vi åt god mat. Mycket trevlig 
helg 

Vi hoppas på att få ett lika roligt år nästa år som vi fick 2019! 

 � Verksamhetsplan för 2019 samt DS kommentarer
Distriktet skall skapa förutsättningar att:
- utmanar- och roververksamheten är aktiv genom arrangemang och fungerande
  samverkansorganisationer
- SUS och LUFT med stöd skall bedriva och utveckla en kvalitativ verksamhet som
 går i linje med både egna önskemål och övergripande strategier
- väcka intresse för distriktets utmanar- och roververksamheten och se dessa som
 en naturlig del av verksamheten i stort

DS kommentarer
SUS har under 2019 varit aktiva i sin roll och genomfört ett stort antal
arrangemang med många deltagare vilket styrelsen är mycket glad för.

SUS har under året fortsatt att arbeta strategiskt inför framtiden och har
som ett av sina fokusområden arbetat med det viktiga området vuxenstöd i deras 
genomförande av arrangemang. DS har under året startat upp en arbetsprocess 
gällande vuxenstödet för att både styra upp och hitta nya former för denna mycket 
viktiga del i SUS´ arbete.  

8. Marknadsföring och kommunikation
Det är Distriktets uppgift att sammanhållet marknadsföra och kommunicera vår 
verksamhet till medlemmarna i distriktet. Under året har mycket arbete lagts på 
marknadsföring via Facebook och vår hemsida samt även i slutet av året via ett nytt 
nyhetsbrev med både ny layout/struktur och återkommande inslag från utvalda kårer.

 � Verksamhetsplan för 2019 samt DS kommentarer
Distriktet skall skapa förutsättningar att:
- aktivt söka kontakt inom media för att öka synligheten av scouterna och 
  distriktet
- tillsammans med övriga distrikt, dess arbetsgrupper och kårer i regionen
  löpande marknadsföra Scouterna i Skåne
- scouting på lokala event och arrangemang synliggörs och marknadsförs
- distriktets hemsida uppdateras och utvecklas löpande
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- kommunikationen med våra medlemmar genom regelbundna utskick av nyhets- 
   brev och uppdateringar på sociala medier förbättras

DS kommentarer
Under året har uppdateringar av våra hemsidor samt Facebook gjorts, detta för 
att göra information om vår verksamhet lättillgänglig. En nystart med ny struktur 
gjordes av vårt nyhetsbrev i slutet av året med inslag från våra kårer i distriktet.
 
Styrelsen efterfrågar fortsatt ett större inflöde av information från kårerna för att på 
olika sätt sprida information om den fantastiska verksamhet som vi bedriver.

9. Kårstöd
Kårstödsarbetet har under året fokuserats på att stötta de kårer som själva valt att 
vända sig till våra konsulenter i Södra Skånes Scoutdistrikt samt de nationellt 
anställda.

Under året så har det varit personalskifte av de anställda, så mycket av året har gått 
åt till att lära känna kårerna och deras olika behov och möjligheter att själva utvecklas 
som kår.

Det har genomförts 4 olika programworkshops och 10 rekryteringsinsatser och totalt 
antal kårstödsinsatser som genomförts under året är ca 40 st.

Utöver det har konsulenterna tillsammans med medlemmar från distriktet medverkat 
vid event såsom Malmöfestivalen.

Distriktet har under detta året även varit stöttande när det gäller arrangemang som 
genomförts inom kretssamverkan och kårer. Detta för att underlätta och ge möjlighet 
för alla kårer, stor som liten, att kunna ge sina scouter så många upplevelser som det 
går och även för att lära mer av varandra.

 � Verksamhetsplan för 2019 samt DS kommentarer
Distriktet skall skapa förutsättningar att:
- samtliga kårer i distriktet skall ha en aktiv kontakt med utvecklings-
 konsulenterna och distriktsstyrelsen för att ta del av stöd, dialog och utbyte
- träffar ordnas i alla delar av distriktet enligt behov och intresse
- scoutprogrammets kvalité säkerställs hos kårerna genom att erbjuda träffar,  
   workshops och arrangemang med fokus på att utveckla verksamheten.
- genom attraktiv scoutverksamhet, ge positiv PR för scouting i närområdet och 
   bidra till arbetet med att rekrytera medlemmar.
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DS kommentarer
Det är många kårer som under året väljer att fokusera på sin egen kår och inte 
på kretssamverkan. Flera kårer säger att de med anledning av ledarbrist inte har 
möjlighet till rekrytering. DS ser detta problematiskt då vår önskan är att vi som 
rörelse skall växa och bli större. Vi ser det även i form utav hur svårt det är att få 
funktionärer till våra olika arrangemang som vi gemensamt erbjuder.

Vi konstaterar att våra konsulenter gör ett fantastiskt arbete för de kårer som 
så önskar. Vi har en fantastisk workshop i vuxenrekrytering som flera kårer tagit 
del av. Det finns alltså från Distriktets sida mycket  inspiration och kunskap att 
få. Vi uppmanar verkligen fler kårer att boka in konsulenterna för medverkan på 
styrelsemöten eller andra möten.

10. Program- och verksamhetsutveckling
Under året har fortsatt arbete med programutbudet på våra anläggningar genomförts. 
Det är vår ambition att ni kårer och även externa hyresgäster skall ha tillgång till 
programmaterial när ni besöker eller hyr anläggningarna.  Ett positivt resultat av detta 
såg vi inte minst under årets tematiserade kårlägervecka som av deltagarna var mycket 
uppskattad.

 � Verksamhetsplan för 2019 samt DS kommentarer
Distriktet skall skapa förutsättningar att:
- programutveckling erbjuds genom workshops och inspirationskvällar för 
   att säkerställa scoutprogrammets kvalité på våra olika arrangemang
- det erbjuds workshops för att öka vår gemensamma förståelse som skapar 
   förutsättningar för att öka mångfalden i kåren.
- fortsätta med utveckling av programutbudet på Sjöröd och Gamlegård så det
 tilltalar vår egen organisations olika åldersgrupper och kårer samt inspirera 
 externa grupper
- verksamheten regelbundet utvärderas och kvalitésäkras så att den följer våra 
 idéer och mål
- förbättra informationsflödet inom och utanför scouterna, genom  
 kårmedverkan
- fler kårer och medlemmar medverkar till att förbättra vårt program och våra 
   arrangemang  

DS kommentarer
Ett mycket viktigt område för Distriktets konsulenter har under året varit att 
aktivt stötta de arrangemang som genomförts i kretsar och Distrikt. Stödet 
upplevs som ett tydligt stöd till de arrangerandes kårerna vilket känns mycket bra. 
Workshops har under året genomförts av de nationellt anställda konsulenterna.
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11. Arrangemang
 � Hand i Hand
Årets Hand i Hand-läger gick av stapeln veckan efter midsommar. Enligt traditionen 
använde  vi  Södra Skånes Scoutdistrikts gård Gamlegård, vid natursköna Torna
Hällestad. På lägret var vi 27 deltagare och 10 ledare.

Av deltagarna på lägret hade 14 någon form utav funktionsvariation och 13 var
scouter. Vi hade en fantastisk vecka på Gamlegård fram tills vi tyvärr fick ställa in då 
flera insjuknade med magsjuka.

Vi hann med lite samarbetsövningar, vi skapade trollstavar och lite annat från den 
magiska världen, då vi hade tema Harry Potter. Innan vi fick avbryta kom gänget 
från Hogwarts och hälsade på.

Alla deltagare blev indelade i våra fyra patruller; Örnen, Räven, Falken och Buffeln. 
I varje patrull utsågs en patrulledare som hade lite mer ansvar under lägret.

Årets utflykt blev till Halmstads äventyrsland, där åkte vi karuseller och badade och 
utforskade badlandet och självklart blev det en glass också i sommarvärmen.

På söndagen då alla var samlade avslutade vi kvällen med ett lägerbål där vi alla 
satt tillsammans och sjöng runt lägerelden. Varje kväll hade vi minst 15 minuter till 
faddertid med patrullmedlemmarna och deras ledarfaddrar. Där fanns det tid för 
reflektion och komma den egna patrullen närmre.

I november var det dags att ses igen. Då var det återträff med fortsatt tema på 
Harry Potter, deltagarna hade fått lägga önskemål på temat till återträffen. Vi 
träffade på olika de olika lärarna och eleverna från Hogwarts som vi skulle hjälpa. 
På lördagskvällen blev det disco där många var utklädda till olika karaktärer, bla 
Dobby, Snape, Hagrid mm. Som vanligt har det varit ett härligt gäng som gjorde den 
till superbra återträff. 

Lägeransvarig Anne Boklund, Svedala scoutkår

 � Konfirmationsläger på Göransborg sommaren 2019
Under sommaren 2019 arrangerades ett konfirmationsläger av distriktet, vilket var 
på Göransborg utanför Höör. Ansvariga för Konfa 2019 var Frida Berg och Linnea 
Hansson Henne, som båda har varit ledare och ansvariga för konfalägren flera 
tidigare år. 

Ledargänget har genom distriktets Konfagrupp haft ett lyckat samarbete med 
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Veberöds församling. För undervisningen stod allas vår favoritpräst Sven Hahne, 
som samarbetat mycket med både Frida och Linnea tidigare, och dessutom 
konfirmerat större delen av övriga ledargänget. 

För att lära känna varandra lite innan lägret bjöd ledarna in till en förträff på 
Petersgården i Lund den 27 april. Efter gemensamt informationsmöte och andakt 
vinkade konfirmander och ledare hejdå till föräldrar, för att tillbringa eftermiddagen 
med namnlekar, lära-känna-övningar och prat om förväntningar inför sommaren. 

Den 16e juni var det äntligen dags för 29 förväntansfulla konfirmander och 8 
taggade ledare att flytta in på Göransborg.
Det symboliska ramverket för Konfa 2019 var Produktioner. Det täcker in olika TV-
program, serier och filmer för alla åldrar. Temat kan också kopplas till ett bredare tänk. 
Under Konfa-tiden åstadkom och skapade vi saker tillsammans. Vi funderade kring 
tro, livsfrågor och värderingar och i det kunna bygga starka relationer till varandra. 
På ett mer praktiskt sätt kunde dessutom själva konfirmationsgudstjänsten - som ju 
är Konfalägrets bokstavliga och symboliska slutproduktion - väldigt tydligt kopplas 
till temat. 

Lyckade programdagar värda att nämna är Bäst i test, där hela ledargänget var 
utklädda till flera David Sundin:are som lät konfirmanderna göra olika mer eller 
mindre omöjliga tester; Harry Potter, där dagen inleddes med sorteringshattens 
ceremoni och sedan fortsatte med bland annat trollstavspyssel och Quidditch; och 
Pirates of the Carribean, som blev en dag med kanotjakt och matlagningstävling vid 
Tjörnarpsjön. 

Att välkomna alla och vara inkluderade har varit viktigt för årets konfirmandgäng. 
Både internt, då många av ungdomarna inte varit scouter sedan tidigare, och 
externt, då alla gäster vi haft, vänner eller partners till ledarna, alltid har välkomnats 
med rungande applåder när de presenterats. Applåder och rop är det bästa dessa 
konfirmander vet!

Det vi ledare dock tycker har utmärkt Konfa 2019 lite extra är inte konfirmanderna, 
utan faktiskt föräldrar och vårdnadshavare. Ledargänget har fått så fin feedback 
på allt vi gjort - det värmer fortfarande att tänka tillbaka på sommaren och alla 
lovord vi fick då. De inspirerade och gav oss massor av energi att bli ett ännu tajtare 
ledargäng. Tack igen om någon scoutförälder läser!  

Efter två hajker, flera dagsutflykter, aktiviteter, lekar, reflektioner, tankar om tro, 
tårar och mycket skratt var det så dags för konfirmationsdagen, lördagen den 13 
juli. Själva konfirmationen höll vi utomhus på Göransborg – det kändes extra fint 
att vara ”hemma på Borgen”.
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Konfirmandernas redovisning var ett bibeldrama i 4 delar om Den barmhärtige 
samariern och Liknelsen om den förlorade sonen, samt Jul och Påsk. Varje del 
kopplades även ihop med en eller två punkter av scoutlagen. Dessutom hade 
konfirmanderna skrivit en rap-låt (med egen melodisk refräng) tillägnad sina 
konfavänner, ledarna, Sven och vår månad tillsammans.

Sång till friheten, en av präst-Svens paradlåtar som snabbt blivit tongivande för 
vårt Konfa, fick avsluta gudstjänsten. Då tog vi även upp kollekt att skänka till WWF, 
Världsnaturfondens, arbete. Med tjatiga konfirmander och smidig swish-lösning 
lyckades vi tillsammans samla in otroliga 12 523 kronor! 
I mitten av oktober samlades nästan hela gänget på Göransborg igen för en 
återträff på tema Halloween, med pyssel och mys. Vi gjorde bland annat ”pumpor” 
av paprikor, som blev ljuslyktor för ett mysigt ljusspår i ösregnet. Helgen bjöd på 
mycket kärlek, och det var efterlängtat att träffa alla vänner igen.

Lägeransvarig Linnea Hansson Henne, Tommarps scoutkår
                          Frida Berg, Ystad KM scoutkår

 � Kårlägervecka 2019
2019 års upplaga av Kårlägerveckan på Sjöröd lockade ca 360 deltagande scouter 
från 17 kårer. Merparten av dessa från Södra Skånes Scoutdistrikt men även 
Snapphane, Nordvästra och Norra Småland.

För första gången genomfördes en tematiserad variant och 
utvärderingar från både kårer och funktionärer visar att det 
blev succé. En del av succén bedömer vi beror på de lyckade 
satsningarna som gjordes på nya grepp kring program, mat och 
förläggning. Tematiseringen genomsyrade såväl program som 
övriga funktioner. Menyn var sagolik och toalettbyggnaden 
pyntades om inför varje ny morgon för att följa temat.

Vi prioriterade satsningar på att teambuilda funkgänget och få 
med dessa på utklädnad och i engagemanget för lägret. Vi valde 
att koncentrera lägret på södra ängen för att öka gemenskapen 
mellan kårerna och även närheten till lägerledningen och 
funktionärer. Baserat på tidigare års utvärderingar erbjöd vi 
också gemensamma kvällsaktiviteter i enlighet med temat för 
dagen.

Utomhusbio, trollerishow och lägerbål med riddarsaga. Lärdomarna vi dragit av 
2019-års kårlägervariant är framför allt att både kårer och funktionärer verkligen 
uppskattade det extra engagemanget som tematiseringen innebar. Likaså att om 
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samma person innehar både program- som totalansvar för lägret ges det fantastiska 
möjligheter att skapa och behålla god kontakt med såväl kårer som funktionärer 
under hela lägertiden.

Lägeransvarig Lottie Sköld, Burlövs scoutkår

 � Äventyrshajken
Under 2019 gick distriktet in som arrangör av 
Äventyrshajkerna som Djupadals Scoutkår i flertalet år 
drivit.

Konceptet med de olika hajkerna som genomförs i 
september hade 2019 nått Harry Potters magiska värld.

42 patruller från Skånes tre scoutdistrikt samt en patrull 
från Emmaboda samlades på Brösarps station en solig, 
men lite blåsig, lördagsmorgon i september.

Ångtåget som skulle ta hela skaran av deltagare mot nästa station avgick i tid och 
hajken var i gång.

På vägen mot Vantlängan hann scouterna med ett par 
olika aktiviteter, såsom ett besök vid sorteringshatten, 
trollstavstäljande innan lägerplats kunde byggas.
Framåt kvällen när det mörknat började ett magiskt 
nattäventyr som inte kan förmedlas i text utan måste 
upplevas på plats.

Söndagen innehöll mängder av möjligheter till att få prova 
på olika äventyr. Ett besök i godisbutiken, fotografering, 
quidditch mm.

Lägeransvarig Ulf Nielsen, Djupadals scoutkår

 � Verksamhetsplan för 2019 samt DS kommentarer
Distriktet skall skapa förutsättningar att:
- kårerna aktivt tar till sig och via information inspirerar sina medlemmar till att   
 åka på Distriktets, SUS:s och LUFT:s samt Scouternas övriga arrangemang 
- fler hjälper till i de grupper som arbetar för att utveckla och genomföra distriktets
 arrangemang och kommer med förslag till förbättringar och nya arrangemang
- Hand i Hand-lägret anpassas för fler funktionsvariationer än idag
- det arrangeras två konfirmationsläger och ett livsåskådningsläger
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- arrangemangen skall bredda och utveckla samverkan mellan kårer och 
 medlemar för att kontinuerligt utveckla program, verksamhet och arrangemang

DS-kommentarer
Som vi kan läsa i denna verksamhetsberättelse så genomför vi i Distriktet 
inte bara många arrangemang utan även arrangemang med hög kvalité. Det är vår 
ständiga målsättning att lära oss mellan åren för att bli bättre.

2019 var också året när vi tog över förvaltningen och utvecklingen av Äventyrs- 
hajken från Ulf Nielsen, Djupadals scoutkår. Ett arrangemang som vuxit så mycket i 
popularitet så att det till slut blev riskfyllt för en ensam kår att hantera. Vi 
är mycket glada och stolta över att vi fått äran att tillsammans med Ulf driva 
detta arrangemang vidare. 

Då 2019 var ett WSJ-år och deltagarna till det lägert är i konfirmationsålder så 
saknades detta året underlag för att kunna genomföra 2 konfirmationsläger.

12. Utbildning
Medlemmarna i Södra regionala utbildningsgruppen har under året varit Anders 
Hellman (ordförande), Johnny Lythell (ordförande), Mats Aronsson, Heléne Wilkens, 
Tobias Håkansson till och med 31/12 -19 och Maria Eiman, Jesper Nissenlöf till och 
med oktober, Emma Stene Jernqvist och Margareta Persson från 19/8. 
Edvin Dribe är kontaktperson från Södra Skånes Scoutdistrikt.

Vår kontakt i Nationella utbildningsgruppen har varit Erika Gilbertsson.
Vår kontakt med folkhögskolan har varit Hanna Bata.
Vår kontakt på kansliet i Malmö har varit Margareta Persson till och med mars.

Förutom att planera utbildningarna och hjälpa till att bemanna kursteam inom vår 
region, ansvarar gruppen för att utbildningarna håller hög kvalitet och ser till så att 
utbildarna har uppdaterade handledningar och underlag. Allt för att de ska kunna 
genomföra utbildningarna enligt de riktlinjer som gäller. I detta har vi Scouternas 
folkhögskola både som uppdragsgivare och som stöd, och vi hämtar kunskap och idéer 
även från de andra utbildningsgrupperna runt om i landet. 

Information om aktuella utbildningar sprids genom Scouternas folkhögskolas 
elektroniska kurskatalog, hemsidan Arrangemang i Skåne samt Facebook. Distriktets 
nyhetsbrev innehåller också alltid information om de aktuella utbildningarna. Vi 
har varit öppna för kårernas önskemål och kunnat arrangera kurser med geografisk 
spridning, kvällskurser och helgkurser.
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Södra regionala utbildningsgruppen har haft 8 ordinarie möten under 2019. 
Vi har under året försökt finnas med vid så många möten och arrangemang som 
möjligt, dels för att vara tillgängliga för regionens medlemmar, dels för att fånga 
upp intresse och sprida information om scoututbildning. Vi har synts på till exempel 
distriktsstämmor, distriktsstyrelsemöten och Öppet hus på kansliet i Malmö. Vi söker 
ständigt nya, engagerade utbildare för att komplettera kursteam eller skapa nya. Vi 
hade en utbildarträff för Leda Scoutingkursledare i Skåne den 9 januari i i Malmö med 
6 deltagare.

Vi har haft två besök av våra utvecklingskonsulenter i regionen, Evelina Rasmussen 
och Emma Nordengren för att byta erfarenheter mm. Och av Anton Nilsson och Johan 
Möller där vi pratat om nyhetsbrev och hur vi kan hjälpas åt inom vissa områden.
Under detta året har vi gått över från att anmäla sig till våra kurser i simple signup till 
Scoutnet. Det har varit en hel del utmaningar kring att börja använda Scoutnet. Men 
nu börjar vi få kläm på det.

Anders och Johnny har haft telefonmöten med ordförande från de anda regionala 
utbildningsgrupperna ungefär 1 gång i kvartalet. 

Scouternas folkhögskola har omorganiserat och Hanna Bata kommer fortfarande jobba 
med scoutledarutbildningar men nu mer med projekt kring utvecklingsområden som 
till exempelvis vårt kvalitetssystem, revideringsplaner för kursutbud. Under året  har 
vi fått en ny ansvarig samordnare för de regionala utbildningsgrupperna och det är 
Linnea Hansson Henne.

Vid Folkhögskolans utbildardagar den 16-17 mars i Skövde deltog 17 utbildare från vår 
region. Vi fick 1 timme till vårt förfogande och samlade då våra utbildare, vilket blev 
ett givande samtal.

Vid Nätverksträffen den 19-20 oktober i Stockholm deltog 3 representanter från Södra 
regionen. Ett bra tillfälle för de regionala och nationella utbildningsgrupperna att 
träffas, uppdateras och lära av varandra. Vi diskuterade mycket kring hur våra grupper 
kan utvecklas.

Följande kurser/träffar har genomförts under 2019
- En utbildarträff för Leda scouting kursteam med 6 deltagare

Följande utbildningar har under året genomförts: 
- Ledarutbildning Patrull del ett våren 2019 med 44 deltagare 
- Ledarutbildning Patrull del två våren 2019 med 60 deltagare 
- Ledarutbildning Patrull del ett hösten 2019 med 34 deltagare 
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- Leda scouting våren 2019 med 24 deltagare 
- Leda scouting i korthet våren 2019 i Djupadal med 23 deltagare
- Leda scouting i korthet hösten 2019 i Bryssel 7 deltagare
- Leda scouting hösten 2019  med 22 deltagare
- Leda scouting i korthet hösten 2019 i Hässleholm med 6 deltagare
- Leda avdelning hösten 2019 med 15 deltagare del 1 och 14 deltagare del 2
- Leda kår med  11 deltagare del 1 och 9 deltagare del 2
- Redo för naturen med 7 deltagare

Intresseutbildningar 
- En Patrulledarutbildning  32 deltagare 

Följande kurser/träffar har ställts in av olika orsaker
- Redo för naturen/ övernattning
- Leda Scouting i korthet höst

 � Verksamhetsplan för 2019 samt DS kommentarer
Distriktet skall skapa förutsättningar att:
- öka medvetenheten kring de Ledarskapsutbildningar som ges genom att stödja 
 Utbildningsgruppen i arbetet med att marknadsföra dessa
- fler ledare tar möjligheten att utveckla sitt ledarskap genom Scouternas Ledarskaps- 
 utbildningar
- Trygga Möten skall kunna genomföras även till organisationer utanför Scouterna 
- öka utbudet av Intressekurser med en kurs per år t o m 2021
- stödja utbildningsgruppen i arbetet med att främja Scouternas och Folkhögskolans
 utbildningar som en del av organisationen
- implementera möjligheten till utbildning i större utsträckning under Distriktets 
 arrangemang,  verka för att erbjuda fler intressekurser och genomföra arrangemangs-
 ledarkurs, inriktat på arrangemang för samtliga ålderskategorier i distriktet.
    
DS kommentarer.
Utbildning har även under 2019 varit en strategisk prioritering i Södra Skånes 
Scoutdistrikt. Scouterna i allmänhet, och Södra Skånes Scoutdistrikt i synnerhet, 
är unika i att kunna utbilda alla sina ledare själva för att säkerställa en god 
verksamhet och ett kvalitativt program. Denna tillgång ställer självklart också 
stora krav på utbildningsorganisationen, vilket gjort att det för Distriktet varit 
viktigt att vara en naturlig aktör i relevanta forum som rör utbildning, även 
om distrikten saknar formellt inflytande i utbildningsfrågor som rör Scouternas 
Folkhögskola. Distriktet har fortsatt arbetat i god dialog med Södra Regionala 
Utbildningsgruppen och identifierat flera utmaningar som kräver lösningar i 
framtiden. 
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Ett prioriterat område för Distriktet har under det senaste året varit att 
tillgängliggöra och marknadsföra de kurser som anordnas i distriktet.
Distriktsstyrelsen har försökt se till att Distriktets anläggningar används för 
exempelvis utbildning snarare än extern uthyrning och har inför 2020 
prioriterat ändamålsanpassningen av våra anläggningar för att försöka göra dem mer 
attraktiva för utbildnings- och kursverksamhet inom scoutdistriktet. 

Distriktet riktar sin uppskattning till den Södra Regionala Utbildningsgruppen 
och de utbildare som är aktiva inom distriktet för det arbete de gjort och gör. En 
reflektion från både medlemmar och ideellt aktiva är dock att mer måste göras för 
att utveckla och utvidga utbildningsutbudet i distriktet, där Distriktet eventuellt 
kan bidra i framtiden. 

En viktig fråga som berört hela Scoutsverige är hur framtiden ser ut för Scouternas 
enda obligatoriska utbildning - Trygga Möten. Distriktsstyrelsen arbetade under 
våren 2019 fram ett koncept och en plan att i egen regi anordna fördjupnings- 
tillfällen för kårer och planerade utbilda instruktörer för desamma under början av 
hösten. Då Distriktsstyrelsen nåddes av besked från riksorganisationen att kurser 
återigen skulle börja anordnas från förbundets sida lades denna satsning ner för att 
undvika att underminera den nya organisationen och onödigt dubbelarbete. 

Distriktet ser Trygga Möten, och allas möjlighet att delta i vår verksamhet på lika 
villkor, som en central del av vår verksamhet och har genomgående prioriterat 
frågan, bland annat genom att förbättra våra rutiner för att kontrollera att 
samtliga funktionärer och ideella som arbetar inom Södra Skånes Scoutdistrikt 
och våra arrangemang, har ett godkänt kursintyg. Inför det nya verksamhets-
året har Distriktet gått steget längre och hoppas under 2020 kunna erbjuda 
fördjupningskurser i live-format inför Distriktets egenordnade arrangemang för att 
inte bara säkerställa genomförd kurs, utan snarare förvärvad kompetens.
 
Under Distriktsstämman i oktober 2019 fick deltagarna möjlighet att lyssna till 
presentationer från några av de projekt som Distriktet möjliggjort genom ekonomisk 
sponsring. Under samma tillfälle kunde deltagarna dessutom delta i workshops om 
hållbart engagemang och bättre förutsättningar för bättre arrangemang. 
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13. Fastigheter
 � Gamlegård

Hall, trapphus, och samtliga 10 sovrum har fått nytt ytskikt. En del rum har även 
fått spacklade och målade fönsterkarmar. Förskolans personalrum har även det fått 
nytt ytskikt. På utsidan har det planterats en hel del vårlökar som vi snart hoppas 
att få se.

Gamlegård har under året varit internt uthyrt till scouter i 24 dygn samt externt 
uthyrt i 72 dygn.
 
Den ökade externa uthyrningen beror delvis på att vi under sommaren inte 
körde Konfaläger på Gamlegård utan hyrde ut denna perioden externt vilket också 
syns i resultatet. Utöver detta tillkommer hyreskontrakt med Ur och Skur-förskolan 
Vresboken.

 � Sjöröd
Under året genomfördes en arbetshelg i februari och en helg i november. 
Vi har grävt ut det sista i det som ska bli vårt nya duschhus. Det har även 
underhållsmålats, grovstädats, påbörjats ett nytt staket runt förrådsbyggnaden, 
påbörjat att vintersäkra vatten vid badtunnan, tvättats, målats i lilla huset, lagts 
golv i lilla huset, slanor har flyttats, förråd har städats mm.

Den numera traditionella påskveckan med arbete och påskfirande som 
kombination genomfördes och mycket uträttades.

Under lotshelgerna har en del arbete inför kårlägerveckan förberetts och byggts. 
Under sommaren kördes kårlägerweekend. Årets öppna kårlägervecka med tema 
Sagor. Det blev ett väldigt uppskattat läger för såväl deltagare som funktionärer och 
inlevelsen var delvis väldigt stor. Mer om detta under Kårlägerveckans avsnitt.

I september genomförde SUS sitt Ting på Sjöröd.

Under året har vi också haft hjälp av tre scouter som ca 1 gång per månad gjort en 
grovstädning av anläggningen. 

Under 2019 fick vi enormt stor hjälp av 
ungdomar från olika scoutkårer. De som 
fått ta del av distriktets läger- och 
utbildningsfond till sin Jamboree- 
upplevelse gjorde under några dagar på 
påsklovet en stor ytlig uppfräschning.
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Sjöröd har under året varit internt uthyrt i 53 dygn samt externt uthyrt i 106 dygn.
Under tiden 10 maj-25 aug hade vi uthyrt i stort sett varje dag.

 � Verksamhetsplan för 2019 samt DS kommentarer
Distriktet skall skapa förutsättningar att:
- planera för underhållsarbetet kring Distriktets fastigheter kontinuerligt 
 uppdateras
-  fastigheterna marknadsförs och i större utsträckning hyrs ut såväl intern som 
 externt
- distriktets fastigheter används i så hög grad som möjligt

DS kommentar
Vi har två fantastiska fastigheter som vi har att förvalta och utveckla. Förvaltning 
och utveckling kräver både tid och ekonomiska resurser.

Våra fastigheter har även en stor ekonomisk betydelse för Distriktet. 
Hyresintäkterna från våra anläggningar är i grunden en bas för att vi både skall 
kunna underhålla och vidareutveckla anläggningarna men även andra delar i 
distriktets  verksamhet. Även under 2019 har uthyrningen fått ytterligare fart och rent 
ekonomiskt ser vi en positiv utveckling.

Under året har planerna för det periodiska underhållet reviderats.

En förutsättning för att vi skall kunna utföra vårt underhåll och utveckling av våra 
anläggningar är att vi har fungerande underhållsgrupper. Detta är något som 
Distriktet löpande arbetar med.

Byggnationen av ”Kivikhus” har under senare delen av året stått stilla i avvaktan på 
beslut om bidrag från Allmänna Arvsfonden. Etapp 1 av byggnationen är avslutad 
och har till ca. 80% finansieras av Kiviks scoutkår.
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14. Ekonomi
 � Ekonomisk sammanfattning

Södra Skånes scoutdistrikt har under 2019 haft en omfattande och lyckad verksamhet. 

Det positiva resultatet av verksamheten kommer främst från ökade hyresintäkter 

och ökat bidrag från Kommun och Region Skåne samt fler medlemmar.

Distriktet erhöll 702 203 kronor i landstingsbidrag under 2019 vilket är en ökning med 

ca. 88 000 kronor jämfört med 2018 (614 064 kr).

Vi har under året delat ut 106 500:- från Utbildning och Lägerkontot. 

 � Disposition av resultat

Till distriktsstämmans förfogande står, exklusive ändamålsbestämda medel, balanserat 

överskott på 2 862 181 kronor och årets överskott på 54 082 kronor. Sammanlagt 

2 916 263 kronor. Styrelsen föreslår att årets överskottet balanseras i ny räkning.

 
 � Bidrag och donationer

Externa organisationer som vi likvidmässigt har fått bidrag från under 2019. 

Namn Till  Belopp
Åhlens-stiftelsen  Sjöröd  10 000
B Hallqvists stiftelse Hand i hand läger  15 000
Treklöverstiftelsen Hand i Hand läger 8 000
Lions i Lomma  Hand i Hand läger 30 000
Helge Ax:son Johnson stiftelse Hand i Hand läger 20 000
Första Majblomman  Hand i Hand läger 10 000
Första Majblomman Konfirmation Göransborg 10 000
Kiviks Scoutkår Kivikhus 300 000
Veberöds församling, clearingsavgift  Konfirmation Gamlegård 120 892
Summa 573 892

Ett stort och innerligt tack till alla bidragsgivare!
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 � Resultaträkningar

Årsbokslut för 2019-01-01 -  2019-12-31

  2019-01-01 2018-01-01
Intäkter Not 2019-12-31 2018-12-31
Medlemsavgifter   500 647 492 990
Gåvor och bidrag 1 1 322 928 1 324 763
Övriga verksamhetsintäkter 2 800 154 583 095
Övriga intäkter 3 772 497 1 149 787
Summa intäkter  3 396 226 3 550 635

Kostnader
Verksamhetskostnader 4 -759 038 -500 050
Övriga externa kostnader 5 -964 883 -1 062 757
Personalkostnader 6 -1 502 222 -1 428 468
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 7 -116 000 -116 000
Summa kostnader  -3 342 144 -3 107 275

Verksamhetens över-/underskott 54 082 443 360 

Finansiella intäkter  0 0
Finansiella kostnader  0 0

Årets över-/underskott  54 082 443 360
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 � Balansräkningar

Årsbokslut för 2019-01-01 -  2019-12-31

   
Tillgångar Not 2019-12-31 2018-12-31
Byggnader och mark 7 2 528 375  2 454 051
Kundfordringar  6 299 231 286
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 121 719 127 614
Övriga fordringar  5 723 1 209
Kassa bank  1 824 846 2 268 939
Summa tillgångar  4 486 963 5 083 099

Eget kapital 8-9
Balanserat överskott  3 936 516 3 598 136
Årets över-/underskott  54 082 443 360
Summa eget kapital  3 990 598 4 041 496

Skulder
Låneskulder  24 000 24 000
Leverantörsskulder  59 602 465 979
Övriga skulder  206 553 440 439
Upplupna kostnader  206 210 111 185
Summa skulder  496 365 1 041 603
Summa skulder och eget kapital 4 486 963 5 083 099
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 � Tilläggsupplysningar

Årsbokslut för 2019-01-01 -  2019-12-31

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen samt 
Bokföringsnämdens allmäna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges 
nedan.

Upplysningar till enskilda poster

Not 1 Gåvor och bidrag 2019 2018
 Kommunala och landstingsbidrag 1 053 620 954 912
 Övriga gåvor och bidrag 269 308 369 851
 Summa 1 322 928 1 324 763

Not 2 Övriga verksamhetsintäkter 2019 2018
 Distrikts- och förbundsarrangemang 49 510 52 375
 Kurs och lägeravgifter 750 644 530 720
 Summa 800 154 583 095

Not 3 Övriga intäkter 2019 2018
 Hyresintäkter 702 244 937 626
 Övriga intäkter 70 253 212 161
 Summa 772 497 1 149 787
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 �Tilläggsupplysningar fortsättning

Not 4 Verksamhetskostnader 2019 2018
 Kostnader för distrikts och förbundsarrangemang -106 652 -103 719
 Kurs- och lägerkostnader -639 895 -392 631
 Övriga verksamhetskostnader -12 491 -3 700

 Summa -759 038 -500 050

Not 5 Övriga externa kostnader 2019 2018
 Fastighetskostnader driftkostnader -251 033 -270 846
  löpande underhåll -51 924 -137 285
  Periodiskt underhåll -99 103 -124 946
  övriga fastighetskostnader -87 054 -70 441
 Kanslikostnader -172 933 -265 977 
 Telefon och porto -57 523 -52 816
 Reklam, PR och tryckkostnader -37 545 -9 814
 Inventarier 0 0 
 Övriga kostnader -207 768 -130 632 

 Summa -964 883 -1 062 757

Not 6 Personalkostnader
 Personalkostnader avser främst löner och sociala kostnader avseende personal på
 kansliet samt skattefri milersättning till personal och ideella funktionärer. Inget
 arvode har utgått till styrelsen.

Not 7 Byggnader och mark 2019 2018
 Avskrivningar har skett enligt följande princip:  
 
 Byggnader 2,5% 2,5%
 Avloppsanläggning 10% 10%
 
 Gamlegård 52 046 52 046
 Sjöröd 50 357 50 357 
 Sjöröd (avloppsanlägning)  13 597 13 597

 Summa 116 000 116 000
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 �Tilläggsupplysningar fortsättning

Not 7 Byggnader och mark, totalt 2019-12-31 2018-12-31
 Ingående anskaffningsvärde 5 562 701 5 420 738
 Årets aktivering*  190 324 141 963

 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 5 753 025 5 562 701

 Ingående i anspråkstagen anläggningsfond  
 och avskrivningar mot erhållna bidrag -1 389 188 -1 389 188
 Utgående ackumulerade i anspråkstagen -1 389 188 -1 389 188
 anläggningsfond och avskrivningar mot
 erhållna bidrag   
 
 Ingående avskrivningar -1 719 462 -1 603 462
 Årets avskrivningar  -116 000 -116 000

 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 835 462 -1 719 462 

 Bokfört värde  2 528 375 2 454 051

 Gamlegård
 Ingående anskaffningsvärde 2 128 878 2 128 878

 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 128 878 2 128 878

 
 Ingående avskrivningar -784 652 -732 606
 Årets avskrivningar  -52 046 -52 046

 Utgående ackumulerade avskrivningar -836 698 -784 652

 Bokfört värde   1 292 180 1 344 226

 Sjöröd
 Ingående anskaffningsvärde 3 433 823 3 291 860
 Årets aktivering*  190 324 141 963

 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3 624 147 3 433 823

 
 Ingående i anspråkstagen anläggningsfond  
 och avskrivningar mot erhållna bidrag -1 389 188 -1 389 188

 Utgående ackumulerade i anspråkstagen -1 389 188 -1 389 188
  anläggningsfond och avskrivningar mot  
  erhållna bidrag  

 Ingående ackumulerde avskrivningar -934 810 -870 856
 Årets avskrivningar  -63 954 -63 954

 Utgående ackumulerade avskrivningar -998 764 -934 810

 Bokfört värde  1 236 195 1 109 825

 

 * Avser nettoinvesteringen av nyproduktion Kivikhus.
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 �Tilläggsupplysningar fortsättning

Not 8 Eget kapital
    Årets
   Balanserat Under/
   Överskott* Överskott
 Ingående balans  3 598 136 443 360
 Resultatdisposition enligt stämmobeslut 443 360 -443 360
 Ianspråkstagande av ändamålsbestämda medel -109 563
 Tillförda ändamålsbestämda medel 4583
 Årets resultat   54 082  

 Utgående balans  3 936 516  54 082

 

 *Balanserat överskott inkl. ändamålsbestämda medel.

Not 9 Ändamålsbestämda medel 2019-12-31 2018-12-31
 Lånefond  83 142 83 142
 Lägerfond, Lundakretsen 34 215 34 215
 Lägerfond, Söderslättskretsen 4 698 4 698
 Lägerfond, Österlenkretsen 17 959 17 959
 Lägerfond, Skeppslaget 3 014 3 014
 Lägerfond, Malmökretsen 10 274 10 274
 Lägerfond, Hand i Hand 104 366 99 782
 Fond för distriktsläger 100 000 100 000
 Fond för internationella scouters deltagande 100 000 100 000
 i distriktsarrangemang 
 Anläggningsfond  312 521 150 000 
 Utbildning och lägerfond 99 780 206 280
 Konfirmationslägerfond 179 366 182 429
 Fond för marknadsföring av Sjöröd 25 000 25 000

 Summa  1 074 335 1 016 794

Sida 34
Verksamhetsberättelse

för verksamhetsåret 2019
Org. nr. 846000-7266



adama
Stämpel

adama
Stämpel



Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Södra Skånes scoutdistrikt, Scouterna 
Org.nr. 846000-7266
 
Rapport om årsbokslutet
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Södra 
Skånes Scoutdistrikt, Scouterna för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämma fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att 
årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta 
ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på misstag.
Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar 
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund 
i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder jag profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen.  
Dessutom:

· identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina utta-
landen. Risken för att inte upptäcka en väsentlig fel-
aktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion eller åsidosättande av intern kontroll.

· skaffar jag mig en förståelse av den del av fören-
ingens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

· utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande upplys-
ningar.

· drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättan-
det av årsbokslutet.
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Egna anteckningar
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Nu avslutar vi scoutåret 2019
och ser fram emot ett nytt

fantastiskt scoutår
2020
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