
Verksamhetsberättelse 2019 
 
Malmökretsen 2019 
Malmökretsen har under året bestått av 17 scoutkårer: 
Alsadek, Bunkeflo, Djupadal, Fosie, Gripen, 
Husie-Hohög, Kirseberg, Klagshamn, 
KFUM/KFUKs sjöscoutkår Malmö, Limhamns sjö, 
Malmö sjö, Möllevången, Oxie, Slottsstaden, Tornfalken 
och Distriktskåren. 
 
Kretsmöte/stämma  

Den 25 februari genomfördes bidragsträff där de flesta av scoutkårerna var representerade. 

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. 

Kretsstyrelsen valdes om även för 2020: 

Ordförande: Jimmy Rosengren Husie-Hohögs scoutkår  

V Ordförande: Pär Lindström, Husie-Hohögs scoutkår 

Sekreterare: Åke Skans, Scoutkåren Gripen  

 

Tävlingar och läger  

Trapperyxan/Dynggrepen arrangerades av Scoutkåren Finn i samarbete med Malmökretsen, 

den 5-7 april i skogarna runt Finngården utanför Höör. 15 lag som deltog med ca 50 

deltagare under de två dagarna. Under rundan scouterna var ute på fick de prova på olika 

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. 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. 

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 möten med 

Fritidsförvaltningen angående föreningsbidrag. Dessutom har Ann Ekström och John 

Söderdahl deltagit i Malmö Stads konsulentkonferens i november.  

Justerad på kretsstämman den 2 september 2020. 


