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Inledning 
Verksamhetsåret 2021 har präglats av pandemin och de åtgärder som vidtagits 
för att begränsa denna. Det har varit en svår tid för många och det har präglat 
såväl individer som organisationer, vår egen inget undantag. För många har 
det varit ett år fyllt av prövningar och svårigheter men vi har också sett 
fantastiska exempel på omställningar och nytänk.  

1.  Distriktet  
Medlemsantalet i distriktet den 31 december 2021 6 929. Jämfört med 31 
december 2020 är det en ökning med 732 medlemmar (12%). Vi hade 5 023 
medlemmar (72,5%) i bidragsberättigad ålder, 7-25 år, den 31 december 2021. 

Antalet kårer samt medlemsantal i kretsar med dess 
utveckling 
Krets Kårer Totalt antal Kårer Totalt antal 
 2021 medlemmar 2020 medlemmar 
  2021  2020 
     
Malmökretsen* 14+1 1 438 + 24* 15+1 1 297+29* 
Lundakretsen 22 3 209 22 2 792 
Söderslättskretsen 11 1 215 11 1 121 
Österlenkretsen 17 1 043 17    958 
Totalt 65 6 929 66 6 197 
     

 * inkl. Distriktskåren.  

 Distriktsstämma  

Av distriktets 65 kårer var 61 kårer röstberättigade vid respektive stämma. 
Under året genomfördes p.g.a. pandemin en vårstämma helt digitalt den 11-15 
april där vi avslutade föregående års verksamhet (2020). På stämman var 27 
kårer närvarande, motsvarande 44% av de röstberättigade kårerna och 109 
delegater av 324 möjliga, 34%.  

Vi genomförde också en höststämma, helt fysisk, den 23 oktober på LTH i Lund, 
där vi beslutade om nästa års verksamhet (2022). På höststämman var 22 kårer 
närvarande, dvs 36% av de röstberättigade kårerna och 103 delegater av 324 
möjliga, 32%.  
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Valberedning och revisorer  

Valberedning fr.o.m. DST 10 oktober 2020 t.o.m. DST 23 oktober 2021 
- Hanna Wernbro, Veberöds scoutkår (sammankallande) 

- Åke Skans, Scoutkåren Gripen  

- Anna Åkesson, Torns scoutkår  

- Ulrica Jönsson, Svedala scoutkår 

- Thilda Qvist, Ystads scoutkår 

 - Patrick Wernram, Månstorps scoutkår  

 - Fillipa Wueggertz, Djupadals scoutkår   

Valberedning fr.o.m. DST 23 oktober 2021 – DST höst 2022  

- Hanna Wernbro, Veberöds scoutkår, Lundakretsen, sammankallande  

- Åke Skans, Scoutkåren Gripen, Malmökretsen  

- Patrick Wernram, Månstorps scoutkår 

- Ebba Källström, Djupadals scoutkår  

- Alexandra Persson, Ystads scoutkår  

Revisorer  

- Martin Gustafsson, Burlövs scoutkår  

- Anders Brodin, Torns scoutkår  

Revisorssuppleanter  

- Pär Lindström, Husie-Hohögs scoutkår  

- Magnus Gotthardsson, Husie-Hohögs scoutkår  
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2.  Styrelsen 
Styrelsens sammansättning och ansvarsområden under året  

Distriktsordförande  Adam Arvidsson, Scoutkåren Gripen  

Vice ordförande  Eva Svanström, Hyby scoutkår t.om. 16/4 

Ekonomi  Roger Persson, Skivarps scoutkår  

Kårstöd  Camilla Nilsson, Löderups scoutkår  

Arrangemang  Lukas Öreberg, Djupadals scoutkår 

  Lotti Sköld, Burlövs scoutkår 

Fastigheter  Adam Arvidsson, Scoutkåren Gripen 

 Lars Aronsson, Hyby scoutkår  

Stödperson till SUS och Luft  Eva Svanström, Hyby scoutkår t.om. 16/4 

Marknadsföring och kommunikation  Kalle Elmér, Scoutkåren Finn   

Utbildning  Adam Arvidsson, Scoutkåren Gripen 

Sjöscouting   Maria Hansson, Klagshamns scoutkår, t.om 

16/4  

  
Styrelsesammanträden under verksamhetsåret  

Distriktsstyrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under året. Utöver 
dessa har ett flertal övriga möten genomförts inom kommittéer och andra 
forum. Möten har genomförts både digitala och fysiska. 

 

3.  Anställd personal 

Personal anställd av Södra Skånes scoutdistrikt  

- Ann Ekström, konsulent och administratör  

- John Söderdahl, utvecklingskonsulent 
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4.  Utmärkelser  
Årets scout  

Utdelas för sin inom Södra Skånes scoutdistrikt långvariga medverkan i 
konfakommittén.  

Pernilla Bruno, Veberöds scoutkår  

 

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.  

 

Malmökretsen  

Malmökretsen har under året bestått av 15 
scoutkårer: Alsadek, Bunkeflo, Djupadal, Fosie, 
Gripen, Husie-Hohög, Kirseberg, Klagshamn, Malmö 
sjöscoutkår, Limhamns sjöscoutkår, Möllevången, 
Oxie, Slottsstaden, Tornfalken och Distriktskåren.  

Kretsstämman genomfördes den 9 september i Husie-
Hohögs lokal. Närvarande var  10 röstberättigade från 
5 scoutkårer. 
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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.  

  

 

Österlenkretsen 

Kretsen har under året bestått av 17 scoutkårer: 
Brösarp, Gärsnäs, Köpingebro, Ljunits, Löderup,  
Rydsgård, Sankt Olof, Simrishamn, Sjöbo, Skillinge, 
Skivarp, Skurup, Tomelilla, Tommarp, Vollsjö, Ystad 
och Ystad KM.  

Kretsen har inte haft några kretsmöten 2021 p.g.a. pandemin. 

Den årliga kretstävlingen som i år skulle varit i Skivarp ställdes in liksom 
tidigare år (2020). 

 

Öresunds skeppslag 

Öresunds skeppslag har under året bestått av 6  
sjöscoutkårer:   
Skanör-Falsterbo, Ljungens, Trelleborgs, Malmös,  
Limhamns och KFUMs sjöscoutkår Malmö.  
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6.  LUFT  
Då coronapandemin ännu satte sina spår i allas vardag, var 
LUFTakommittén förberedd på ett ganska lågintensivt år, med 
ganska få deltagare på arrangemangen som primärt endast 
skulle kunna ske digitalt. Med lättade restriktioner senare på 
året har LUFT försökt återigen uppmuntra scouter på fysiska 
arrangemang, för att sakta börja återgå till normalt. 

Genomförda aktiviteter:  

● Arbetsmöten 
• 15 st möten har genomförts, varav alla utom ett är dokumenterade. 

● Representationstillfällen 
• Medan vi har haft “representanter” på ett par arrangemang såsom 

Camping-Ting 2021, har vi inte kunnat ha något större 
representationstillfälle under året. 

● Roverhäng 
• Inga spontana roverhäng pga. pandemin. 

● Informationsmöten 
• Vi har haft två informationsmöten: ett med det interkårliga roverlaget 

Roveron, där vi diskuterat hur LUFT fungerar, om roverprogrammet och 
om hur deras roverlag ska utvecklas, och ett annat med ledare från 
Höörs scoutkår gällande att göra en del av deras lokal till en gemensam 
roverlokal för Rovers kring Skåne. 

● Arrangemang 
• Myshelg i LUFTen 
• Digitalt Arrivo 
• Back to Scouting-sommarhajk 
• Cas-Ting 
• Merryween (Julös 2021) 

● Övrigt 
• Skaffat en ny instagram 
• Skapat och samlat en ny mejllista 
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7.  SUS (Stöttande Utmanarscouter)  
Vi har hållit nästan alla våra styrelsemöten och planeringsmöten 
på distans över Meet hela verksamhetsåret. Det tycker vi har varit 
tråkigt men ändå fungerat bra i rådande läge. 
  
I februari skulle egentligen Reggen 2021 gå av stapeln men även detta 
arrangemang blev uppskjutet. Reggen eller regionsträffen har vi planerat med 
de andra utmanarutskotten i Skåne. Även kallade SUG (Skånes 
utmanargrupper). 
  
I maj hade vi ett helt digitalt arrangemang som kallades “Mitt i Scoutvärlden” 
där vi hade en trevlig heldag med digitala lekar och aktiviteter som Wikipedia-
jakt, scribbl.io och andra trevligheter.  
  
Tinget hölls i september på Nils Holgersson Gymnasiet med temat Camping-
ting. Där valdes in två nya varav en blev ordförande.  

Verksamhetsplan för 2021 samt DS kommentarer  

Distriktet skall skapa förutsättningar att:  

- utmanar- och roverscoutverksamheten är aktiv genom arrangemang och 
fungerande samverkansorganisationer 

- SUS och Luft med stöd kan bedriva och utveckla en kvalitativ verksamhet som 
går i linje med både egna önskemål och övergripande strategier 

- väcka intresse för distriktets utmanar- och roververksamhet och se dessa som 
en naturlig del av verksamheten i stort 

DS kommentarer 

Pandemin har självklart påverkat vilka arrangemang som gått att 
genomföra.  

  

Comfact Signature Referensnummer: 1317627

http://scribbl.io/


   
 
 

                                                                      Verksamhetsberättelse                                                        Sida  9 
med årsbokslut för verksamhetsår 2021 

Org nr. 846000-7266 
 

8.  Marknadsföring och kommunikation  
Tillsammans med Scouternas södra regionala kansli syns vi både internt och 
externt på arrangemang, aktiviteter och event.   

Kommunikationskanaler 
Distriktet har under året, utöver fysiska besök, internt och externt 
kommunicerat via följande kanaler:  
- Distriktets officiella hemsida: http://sodraskane.scout.se/  
- Facebook: Södra Skånes scoutdistrikt med 791 följare som har fått läsa över 
70 inlägg under året. 
Bland annat så uppmärksammade vi under årets första månader Friluftslivets 
år och fick stifta bekantskap med ledare, scouter och även friluftsälskare 
utanför Scouterna och ta del av deras tips om platser, friluftsmat mm. 
- Facebook: Södra Skåne Utmanarscouter (685 följare)  
- Sjöröd officiella hemsida: http://www.sjorod.se/  
- Facebook: Sjöröd (825 följare) / Sjöröd & LOTS-gruppen (285 medlemmar)  
- Gamlegårds officiella hemsida: http://gamlegard.scout.se  
- Facebook: Gamlegård (142 följare)  
- Södra Regionens officiella arrangemang och utbildningssida: 
http://arrangemangiskane.scout.se/ - Via nyhetsprogram utskick av 6 av D-
post till ca 3300 mottagare med runt 50 % i öppningsfrekvens. Utöver 
ovanstående har även kommunikation skett via andra grupper, tidningar och 
fysiska utskick för att sprida information till våra medlemmar. Vi hade bland 
annat en artikel med i Ystads allehanda när vi fick beskedet om Sjöröds 
utveckling tack vare Arvsfondens bidrag. 

 Verksamhetsplan för 2021  

Distriktet skall skapa förutsättningar att: 

- aktivt söka kontakt inom media för att öka synligheten av Scouterna och 
Distriktet 

- scouting på lokala event och arrangemang synliggörs och marknadsförs 

- kommunikationen med våra medlemmar genom regelbundna utskick av 
nyhetsbrev, årligt utskick av arrangemang och kurskatalog samt uppdateringar 
på hemsida och sociala medier 

- scouter och unga exponeras mer i Distriktets externa kommunikation och 
marknadsföring 
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9.  Kårstöd 

Scoutkåren är det första och viktigaste mötet scouterna får med scoutrörelsen. 
Det är här kärnverksamheten bedrivs och ofta här det bestäms om man som 
scout väljer att stanna eller lämna.  En fungerande organisationsstruktur inom 
scoutkåren är avgörande för medlemsantalet, men också för ett hållbart 
engagemang hos ledare, funktionärer och andra ideellt aktiva. Kåren måste 
därför ha de förutsättningar som krävs för en inbjudande och välfungerande 
verksamhet och organisation.  

Distriktets centrala uppgift är att förmedla möjligheter att utveckla kåren, men 
också att kontinuerligt ge stöd till kårerna, framför allt med hjälp av anställd 
personal men också genom kårlednings- och samverkansträffar. Det är tveklöst 
så att välfungerande kårer är en grundförutsättning för ett välfungerande 
samarbete mellan desamma. 

Distriktet skall skapa förutsättningar att: 

• samtliga kårer i Distriktet har aktiv kontakt med utvecklingskonsulenterna 
och distriktsstyrelsen för att ta del av stöd, dialog och utbyte 

• träffar ordnas i alla delar av Distriktet enligt behov och intresse 
• scoutprogrammets kvalitet 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 och ideellt aktiva 

• kårer har tillgång till de verktyg och den kunskap de behöver för att växa 
och tilltala nya målgrupper 

• se till att kårer har de verktyg de behöver för att arbeta med hållbart 
engagemang bland kåraktiva  

 
DS kommentarer 

När man tänker kårstöd så är allt det inom vår organisation. Så vår ambition i 
början av året var att se till så att de kårer som vill ha stöd och hjälp med 
frågor kring covid, så fanns vi där och hjälpte till att besvara dem och sedan när 
det äntligen gick att träffas var det fortsatt att stötta så att inte 
smittspridningen skulle komma in i verksamheterna och ge ledarna stöttning 
och trygghet i sin roll för att de skall hjälpa scouterna att förverkliga sina 
drömmar och utvecklas till egna individer. Fast det mycket speciella året så har 
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kårerna runt om i distriktet tagit rekryteringen för hösten med största alvar 
och det gav gott resultat. 

Ds har haft en regelbunden kontakt med södra kansliet både för att ta del av 
vad kårerna söker för stöd och möjlighet att via kansliet förmedla information 
till kårerna och även för att skapa en god regional samverkan. 

10.  Barnrättsarbete  
2020 blev barnkonventionen lag i Sverige och det ska så klart påverka en barn- 
och ungdomsorganisation. Detta har bl.a. inneburit att flera av kommunerna i 
distriktet ändrat sina villkor gällande bidrag. 
Barnrättsfrågorna är nu inkluderande i allt vi gör inom distriktet. 
 
Distriktet skall skapa förutsättningar att: 
 - öka medvetenheten kring barnkonventionen hos kårer och medlemmar 
- stötta kårerna i att kunna ta fram goda barnrättsplaner för sin verksamhet 
- erbjuda kunskapsstöd anpassat efter kårer och medlemmars behov utifrån 
ett barnrättsperspektiv 

11.  Program- och verksamhetsutveckling  
Detta verksamhetsområde är numera en integrerad del i övriga områden.   

Verksamhetsplan för 2021 

- programutveckling erbjuds för att säkerställa scoutprogrammets kvalité och 
ökad mångfald på våra olika arrangemang 
- ett kvalitativt program erbjuds på Sjöröd och Gamlegård så det tilltalar vår 
egen organisations olika åldersgrupper och kårer samt inspirera externa 
grupper 
- fler kårer och medlemmar medverkar till att förbättra vårt program och våra 
arrangemang 
- synliggöra alla delar i vår verksamhet 

12.  Arrangemang 
Konfirmationsläger Sjöröd och Göransborg 

Vid brytpunktsdatumet för konfirmationslägren var restriktionerna sådana att 
man avråddes från att träffa andra än de man vanligtvis umgicks med, ett 
maxtak på 8 personer på sammankomster gällde och det var förbud mot 
läger/övernattningar. Under de förutsättningarna, och i enlighet med 
arrangemangets plan gjordes bedömningen att det inte var möjligt att 
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genomföra våra konfirmationsläger och dessa ställdes därför in. 

 

Kårlägerveckorna 

I samband med att 2021 års planerade kårlägerveckor ställdes in p.g.a. 
pandemirestriktioner beslutade distriktsstyrelsen att stötta de kårer som 
önskade i att genomföra kårläger på egen hand i stället. 
 
Konceptet innebar att kårerna erbjöds hjälp med att ordna lägerplats, mat och 
program, men själva ansvarade för själva genomförandet. 
 
Totalt 13 kårer nappade på erbjudandet och det resulterade i en makalös 
logistiklösning som till slut innebar följande: 
 
 400 scouter  
 5 olika lägerplatser utspridda runt om i Skåne under perioden 21/7-8/8 
 2 funktionärer/serviceansvariga i snitt 
 Ett inhyrt kylsläp 
 65 flaskor sprayfärg till batik 
 200 packade plastlådor med mat och material (minst) 

 
Tack vare stor hjälp från några av Distriktets kårer lyckades vi få tag i tillräckligt 
många och fungerande lägerplatser till rimliga kostnader. Extra stort tack till 
Gärsnäs Scoutkår/Brännebo, Fosie scoutkår/Dörröd och Eslövs 
Scoutkår/Rårödsstugan för exemplarisk beredvillighet och det där lilla extra för 
att hjälpa oss få ihop allt inklusive ekonomin.  
 
Förutom ved, vatten, slanor och toaletter levererade vi programaktiviteter 
(instruktioner och material) samt matvaror och recept/meny till samtliga 13 
kårläger. 
 
Utmaningen att planera mat som fungerar att transportera samt förvaras där 
det finns begränsade kyl och frysmöjligheter var Johns uppdrag och det 
innebar en del pusslande. Lösningen blev en större del helkonserver och 
torrvaror än andra år och även ett annat tänk kring i vilken ordning 
maträtterna serverades, vilken frukt som har tillräcklig hållbarhet osv. Med 
hjälp av ett inhyrt kylsläp kunde transport med bibehållen kylkedja lösas. 
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Programaktiviteterna var Lotties område och även om vi använde en hel del 
aktiviteter från tidigare kårläger så krävdes det en hel del funderingar och 
omplaneringar för att få logistiken att fungera. 
Samtliga kårer fick sina aktiviteter utlevererade och fick till allra största del 
själva välja när de ville genomföra vad. (Undantaget kårerna på Sjöröd som fick 
schemaläggas på tex kanoter för att inte det skulle krocka) 
 
När vi packade ihop och stängde logistikcentralen på Sjöröd den 8/8 var det 
två mycket trötta men nöjda ansvariga som kunde konstatera att konceptet 
blivit lyckat. Självklart finns det förbättringspotential men med tanke på 
förutsättningarna är vi stolta och nöjda över att distriktet kunnat leverera den 
här storleken och nivån på service under rådande omständigheterna. 
 
Lottie Sköld, Distriktsstyrelsen 
John Söderdahl, verksamhetsutvecklare 
 
Äventyrshajken – Smugglarhajk 
 
18-19 september 2021 genomfördes Smugglarhajken med 393 scouter och 
ledare från 26 scoutkårer. 22 av dessa kårer var från vårt distrikt. 
Patrullerna vandrade i naturskön miljö med finfint höstväder om än lite blåsigt 
stundtals på Österlen och under vägen stötte de på kluriga uppgifter och 
mystiska personer. Ett 50-tal funktionärer arbetade extra kring 
pandemisäkerhet och med startgrupper, flera toaletter, tvättmöjligheter och 
avstånd mellan kårer och patruller. 

Verksamhetsplan för 2021 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 Lufts samt Scouternas övriga arrangemang 
- fler engagerar sig i de grupper som arbetar för att utveckla och genomföra 
Distriktets arrangemang samt kommer med förslag till förbättringar och nya 
arrangemang 
- Distriktets arrangemang utvecklas både sett till målgrupp, program och 
omfattning 
- fler tar del av internationella och nationella arrangemang för att kunna bidra 
med erfarenheter och upplevelser i distriktet 
- säkerställa att alla funktionärer inom ramen för Distriktets arrangemang har 
gått Trygga Möten inom givet treårsintervall  

Comfact Signature Referensnummer: 1317627



   
 
 

                                                                      Verksamhetsberättelse                                                        Sida  14 
med årsbokslut för verksamhetsår 2021 

Org nr. 846000-7266 
 

DS Kommentarer 

Med tanke på pandemin och de restriktioner som gällt på olika sätt under olika 
delar av året har distriktets arrangemang påverkats på olika sätt. Eftersom det 
inte gick att veta i förväg hur länge de olika restriktionerna gällde, vilka 
arrangemang som skulle påverkas eller om fler restriktioner skulle tillkomma 
fick varje arrangemang planera utifrån sina förutsättningar. I dessa planer 
dokumenterades vilka restriktioner som påverkade arrangemanget, eventuella 
anpassningar som behövdes samt om restriktionerna innebar att 
arrangemanget inte gick att genomföra, vilka datum som utgjorde brytpunkt. 
En del arrangemang har fått ställas in, en del har kunnat genomföras med 
anpassningar och en del har genomförts digitalt.  

13.  Utbildning  
Medlemmarna i Södra regionala utbildningsgruppen har under året varit 
Anders Hellman (ordförande), Johnny Lythell (ordförande), Mats Aronsson, 
Heléne Wilkens t.om 31/12, Maria Eiman, Emma Stene Jernqvist t.om 27/5 och 
Margareta Persson. 
Daniel Hansson var kontaktperson från Snapphanes scoutdistrikt.  
Adam Arvidsson var kontaktperson från Södra Skåne scoutdistrikt från och med 
4 mars. 
Vår kontakt med folkhögskolan har varit Linnea Hansson Henne och Hanna 
Bata och Edvin Dribe från augusti. 
 
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 och på Facebook och till viss del genom Distriktens 
nyhetsbrev. Vi har varit öppna för kårernas önskemål och kunnat arrangera 
kurser med geografisk spridning, med tidspridning med kvällskurser och 
helgkurser. Samt att göra utbildningar över internet. 
 
Södra regionala utbildningsgruppen har haft sju ordinarie möten under 2021.  
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Även 2021 har vi tampats med Covid-19 och det har verkligen förändrat mycket 
för alla och så även för oss. Några planerade kurser på våren har fått ställas in, 
framförallt med anledning av de restriktioner som funnits på grund av Covid-
19. Så det är först under hösten som vi har kunnat genomföra några fysiska 
utbildningar. Men vi har erbjudit Leda Scouting i Korthet som en digital kurs 
genom Zoom. 
 
Under året har vi försökt finnas med vid så många fysiska/digitala 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 söker ständigt nya, engagerade utbildare för att 
komplettera kursteam och skapa nya. 
 
Anders och Johnny har haft Teamsmöten med ordförande från de andra 
regionala utbildningsgrupperna ungefär 1 gång i kvartalet. Vi var även med på 
Scouternas digitala avstamps möte den 23–24 januari, där vi fick träffa de 
andra nationella arbetsgrupperna inom Scouterna. En helg som var mycket 
lärorik och bra med insikter hur det fungerar i andra grupper.  
 
Vi deltog på Folkhögskolans digitala Utbildardagar den 17–21 mars där vi 
inspirerades och kompetensutvecklades tillsammans. 
 
Vid den fysiska Nätverksträffen den 22–23 oktober deltog 3 representanter 
från Södra regionen. Ett bra tillfälle för de regionala utbildningsgrupperna att 
träffas, uppdateras och lära av varandra. Vi diskuterade mycket om 
anmälningar via Scoutnet, utbildare 2.0, utbildardagarna 2022 och 
handledningsgruppen presenterade sitt uppdrag. 
 
Följande utbildningar har under året genomförts:  

• Leda Patrull del 1 hösten 2021 med 12 deltagare  
• Leda scouting i korthet digital Equmenia special 11 deltagare 
• Leda scouting i korthet digital i februari med 12 deltagare 
• Leda scouting i korthet digital i mars med 16 deltagare 
• Leda scouting i korthet digital i maj med 7 deltagare 
• Leda scouting i korthet digital i november med 7 deltagare 
• Leda scouting i korthet Hässleholm med 8 deltagare 
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Leda avdelning del 1 som påbörjades hösten 2020 med 23 deltagare, 
avslutades digitalt under februari 2021 med del 2 och 3 och 23 deltagare  
Leda Avdelning Sunnan hösten 2021, med 13 deltagare. Andra delen 
genomförs i januari 2022. Ditt personliga ledarskap del 1 genomfördes i 
februari 2020 med 7 deltagare. Del 2 skulle genomförts senare under våren 
2021, men här tog kursteamet beslut om att inte genomföra del 2 under 
hösten 2021. De ansåg att det var förlångtid som gått mellan den första delen 
till att den sista skulle genomföras. 
 
Följande kurser/träffar har ställts in av olika orsaker: 

• Leda Patrull våren 2021 
• Leda Patrull Björket 2021       
• Leda Patrull hajken våren 2021 
• Leda Scouting Hörs Nygård hösten 2021 
• Redo för naturen Hörs Nygård hösten 2021 
• Leda scouting digital april 2021 

 
Verksamhetsplan för 2021 samt DS kommentarer 
Distriktet skall skapa förutsättningar att: 
- öka medvetenheten kring de Ledarskapsutbildningar som ges genom att 
stödja den Regionala utbildningsgruppen i arbetet med att marknadsföra dessa 
- fler ledare tar möjligheten att utveckla sitt ledarskap genom Scouternas 
ledarskapsutbildningar 
- alla ledare och funktionärer i distriktet erbjuds samtalsledarledda forum för 
att både tillgodogöra sig Trygga Möten och Trygga Möten fördjupning. 
- utveckla möjligheten till utbildning i större utsträckning under Distriktets 
arrangemang 
- erbjuda kurser i egen regi, anpassat efter kårers och medlemmars behov 

DS Kommentarer 

Södra Skånes Scoutdistrikt har genom den Södra Regionala 
utbildningsgruppen, som leds av Scouternas Folkhögskola, en stor bredd av 
utbildningar i sin utbildningskatalog. Detta är något som inte bara uppskattas 
av kårer och medlemmar, utan även är det som förstärker, förnyar och formar 
organisationen som helhet. Scouternas utbildningsverksamhet är således 
avgörande för verksamhets kvalité. 
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14.  Fastigheter  
Gamlegård 
Sedan slutet av 2019 har vi hanterat Räddningstjänsten 
Syds brandskyddstillsyn och beslut om 
övernattningsförbud på Gamlegård. Orsaken till detta 
var att Räddningstjänsten valde att klassificera om 
anläggningen till hotell vilket byggnaden aldrig varit 
avsedd eller byggd för.  
 
Räddningstjänsten valde att överklaga Länsstyrelsens 
beslut och vi har under 2021 fortsatt driva den juridiska 
processen mot Räddningstjänsten syd i 
Förvaltningsdomstolen. I mitten av juni fick vi besked 
att förvaltningsrätten gav oss rätt på samtliga punkter och från oktober när 
domen vunnit laga kraft kunde vi börja hyra ut igen. 
 
Under hösten hade vi 2 externa uthyrningar på totalt 4  
nätter och 4 interna uthyrningar på totalt 7 nätter. Under 2021 har vi bytt 
samtliga sovrumsdörrar till klassade branddörrar med dörrstängare. Samtliga 
sovrum har installerade brandklockor för att kunna garantera 65 db vid 
huvudkudde. Fler dörrar har försetts med dörrstängare för att dela in huset i 
olika brandceller. Larmet går vidare till anläggningsansvariga för vidare åtgärd. 
Det lilla pentryt på andra våningen har demonterats enligt dom från 
förvaltningsrätten. Vi har även målat om fasaden på delar av huset. Utöver 
detta tillkommer det löpande hyreskontraktet med I Ur och Skur förskolan 
Vresboken. 
 
Sjöröd 
Det blev ett lugnt år på Sjöröd 2021. Samtliga av 
vårens fixarhelger blev inställda på grund av de 
restriktioner som då låg och samtliga bokade 
uthyrningar avbokades och anläggningen var 
under denna tid tom. Dock händer det saker på 
området av externa entreprenörer. EON 
genomförde ledningsarbete i området och bytte 
den ledning som går genom området. Samtidigt  
med detta arbete fick vi två nya skåp, norra dass och matlagningsplatsen.  
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Vi fick även hjälp med att flytta stenar längs infarten och gräva ner avloppsrör i 
delar av schaktet. Under våren bokades samtliga 12 förbokade dygn av. Även 
sommaren påverkades med inställda arrangemang i form av Konfa. 
Restriktionerna ändrades så att kårlägerservicen kunde genomföras där Sjöröd 
utgjorde basen i servicen med max 1-2 kårer på plats samtidigt. 
 
Hösten blev annorlunda och hela 36 dygn var uthyrda till såväl scoutkårer som 
externa gäster innan det tog helt stopp igen i slutet av november. Under juni 
fick Sjöröd och distriktet ett glädjande besked när Arvsfonden beviljade ett 
bidrag på drygt 1,6 miljoner kronor för att utveckla lägerområdet med en ny 
duschbyggnad bland annat. 
    
Verksamhetsplan för 2021 samt DS kommentarer 
Distriktet skall skapa förutsättningar att:  
- planerna för underhålls- och utvecklingsarbetet kring Distriktets anläggningar 
kontinuerligt uppdateras 
- anläggningarna marknadsförs och i större utsträckning hyrs ut såväl internt 
som externt så att dessa används i så hög grad som möjligt 
- kompetens- och arbetskraft säkerställs för framtiden 
- Distriktets anläggningar är anpassade efter behov till sin funktion 
 
DS kommentarer 
Vi har två fantastiska fastigheter som vi har att förvalta och utveckla. 
Förvaltning och utveckling kräver både tid och ekonomiska resurser.  

Våra fastigheter har vanligtvis en stor ekonomisk betydelse för Distriktet. 
Under 2021 har detta verksamhetsområde både präglats av pandemin och 
av Räddningstjänsten vilket också tydligt återspeglar sig i den ekonomiska 
redovisningen. 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.  
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15.  Årsbokslut - Ekonomi  
Ekonomisk sammanfattning 

Södra Skånes scoutdistrikt har under 2021 haft mindre verksamhet o inställda 
arrangemang pga. Covid-19. Vi fick även bidrag från boverket för förlorade 
hyresintäkter. Distriktet erhöll 651 124 kronor i regionsbidrag under 2021 vilket är en 
minskning med ca 140 000 kr jämfört med 2020 (790 984). 
 
Vi har under året betalat ut 31 000 kr ur Utbildnings- och Lägerkontot 
(ändamålsbestämda medel) till kårer som sökt sådant bidrag. 
 

Styrelsens förslag till disposition av resultat 
Till distriksstämmans förfogande står, exklusive ändamålsbestämda medel, 
balanserat överskott på 3 194 705 kronor och årets underskott på -290 019 kronor.  
Sammanlagt 2 904 686 kronor.  Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny 
räkning. 
 
Bidrag och donationer 
Externa organisationer som vi likvidmässigt fått bidrag från under 2021 
 

Namn Till Belopp 
Fixarstödet Kårlägerveckorna Sjöröd 15 000 
Sensus Konfa Göransborg för 2020 8 300 
Malmö Stad DS/AU Utbildningsbidrag 1 300 
Boverket org. Bidrag Sjöröd 14 571 
Summa  39 171 

 

Ett stort och innerligt tack till alla bidragsgivare! 
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Resultaträkning 

Årsbokslut för 2021-01-01 – 2021-12-31 

 

  2021-01-01 2020-01-01 
Intäkter Not 2021-12-31 2020-12-31 
Medlemsavgifter  529 350 522 395 
Gåvor och bidrag 1 1 090 207 1 916 664 
Övriga verksamhetsintäkter 2 483 690 839 604 
Övriga intäkter 3 335 241 292 296 
Summa intäkter  2 438 488 3 570 960 
    

 

 

Kostnader Not   
Verksamhetskostnader 4   -430 890 -638 970 
Övriga externa kostnader 5 -1 089 097 -1 046 973 
Personalkostnader 6 -1 123 520 -1 440 575 
Avskrivning av materiella    
Anläggningstillgångar 7 -116 000 -116 000 
Summa kostnader  -2 759 507 -3 242 518 
    
Verksamhetens över-/underskott  -321 019 328 442 
    
Finansiella poster    
Finansiella intäkter  0 0 
Finansiella kostnader  0 0 
Summa finansiella poster  0 0 
 

Årets över-/underskott före förändring 
ändamålsbestämda medel 

-321 019  328 442 

   
Av styrelsen disponerade ändamålsbestämda medel   
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 31 000 0 
Årets över-/underskott efter förändring 
ändamålsbestämda medel 

-290 019 328 442 

 

 

 

 

 

4 288 040 
-290 019 

3 998 021 

4 288 040 
-290 019 

3 998 021 
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Balansräkning 

Årsbokslut för 2021-01-01 – 2021-12-31 

 

Tillgångar Not 2021-12-31 2020-12-31 
Byggnader o Mark 7 2 296 375 2 412 375 
Kundfordringar  3 412 0 
Förutbetalda kostnader och uppslupna intäkter   82 327 106 873 
Övriga fodringar   1 037 67 657 
Kassa bank   2 227 607 2 484 020 
Summa intäkter  4 610 759 5 070 926 

 

Eget kapital 8-9    
Balanserat överskott  4 288 040 3 990 598 
Årets över-/underskott  -290 019 328 442 
Summa eget kapital  3 998 021 4 319 040 

 

Skulder    
Låneskulder   24 000 24 000 
Leverantörsskulder  83 155 115 669 
Övriga skulder  249 844 302 452 
Uppslupna kostnader och förutbetalda intäkter 255 739 309 765 
Summa skulder  612 738 751 886 
Summa skulder och eget kapital  4 610 759 5 070 926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 288 040 
-290 019 

3 998 021 

4 288 040 
-290 019 

3 998 021 
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Tilläggsupplysningar 

Årsbokslut för 2021-01-01 – 2021-12-31 

Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen samt 
Bokföringsnämndens allmänna 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 2021 2020 
 Kommunala och landstingsbidrag 1 051 036 1 154 635 
 Övriga gåvor och bidrag 39 171 762 029 
 Summa 1 090 207 1 916 664 
    
Not 2 Övriga verksamhetsintäkter 2021 2020 
 Distrikt och förbundsarrangemang 10 880 0 
 Kurser och lägeravgifter 472 890 839 604 
 Summa 483 690 839 604 
    
Not 3 Övriga intäkter 2021 2020 
 Hyresintäkter 240 166 229 976 
 Övriga intäkter 95 076 62 320 
 Summa 335 241 292 296 
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Tilläggsupplysning fortsättning 

Not 4 Verksamhetskostnader 2021 2020 
 Kostnader för distrikts- & förbundsarrangemang -34 925 -18 150 
 Kurser och lägerkostnader -352 715 -562 094 
 Bidrag utbildning, arrangemang och lägerfond -31 000 0 
 Övriga verksamhetskostnader -12 250 -58 726 
 Summa -430 890 -638 970 
    
Not 5 Övriga externa kostnader 2021 2020 
 Fastighetskostnader driftskostnader -285 570 -222 912 
  löpande underhåll -70 826 -160 458 
  periodiskt underhåll -89 114 -21 915 
  övriga 

fastighetskostnader  
-173 273 -57 521 

 Kanslikostnader -138 944 -167 225 
 Telefon och porto -66 571 -53 877 
 Reklam PR och tryckkostnader -13 063 -31 939 
 Inventarier -18 140 -11 974 
 Övriga kostnader -233 596 -319 152 
 Summa -1 089 097 1 046 973 
    
Not 6 Peronalkostnader   
 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 Avskrivningar av materiella anläggingstillgångar 2021 2020 
 Avskrivning har skett enligt följande princip:   
    
 Byggnader 2,5% 2,5% 
 Avloppsanlägning 10% 10% 
    
 Gamlegård 52 046 52 046 
 Sjöröd 50 357 50 357 
 Sjöröd (avloppsanläggning) 13 597 13 597 
 Summa 116 000 116 000 
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Tilläggsupplysning fortsättning 

Not 7 Byggnader och mark, totalt 2021-12-31 2020-12-31 
 Ingående anskaffningsvärde 5 753 025 5 753 025 
 Utgående ackumulerande 

anskaffningsvärde 
5 753 025 5 753 025 

        

 Ingående i anspråkstagande anläggnings-
fond och avskrivning mot erhållna bidrag 

  
 -1 389 188 -1 389 188 
 Utgående i anspråkstagande anläggnings-

fond och avskrivning mot erhållna bidrag 
-1 389 188 -1 389 188 

   
    

 Ingående ackumulerande avskrivningar -1 951 462 -1 835 462 
 Årets avskrivningar -116 000 -116 000 
 Utgående ackumulerande avskrivningar -2 067 462 -1 951 462 
 Bokfört värde 2 296 375 2 412 375 
    
 Gamlegård   
 Ingående anskaffningsvärde 2 128 878 2 128 878 
 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 128 878 2 128 878 
    

 Ingående ackumulerande avskrivningar -888 744 -836 698 
 Årets avskrivningar -52 046 -52 046 
 Utgående ackumulerande avskrivningar -940 790 -888 744 
 Bokfört värde 1 188 088 1 240 134 
    
 Sjöröd   
 Ingående anskaffningsvärde 3 624 147 3 624 147 
 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3 624 147 3 624 147 
    

 Ingående i anspråkstagande 
anläggningsfond 

  

 och avskrivning mot erhållna bidrag -1 389 188 -1 389 188 
 Utgående ackumulerande i 

anspråkstagande 
-1 389 188 -1 389 188 

 anläggningsfond och avskrivning mot   
 erhållna bidrag   
    

 Ingående ackumulerande avskrivningar -1 062 718 -998 764 
 Årets avskrivningar -63 954 -63 954 
 Utgående ackumulerande avskrivningar -1 126 672 -1 062 718 
 Bokfört värde 1 108 287 1 172 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1317627



   
 
 

                                                                      Verksamhetsberättelse                                                        Sida  25 
med årsbokslut för verksamhetsår 2021 

Org nr. 846000-7266 
 

Tilläggsupplysning fortsättning 

Not 8 Eget kapital     
     Årets  
   Balanserat  Under/  
    Överskott*  Överskott  
 Ingående Balans 3 990 598 328 442 
 Resultatdisposition enligt stämmobeslut 328 442 -328 442 
 Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel -31 000  
 Årets resultat  -290 019 
 Utgående balans 4 288 040 -290 019 
    
 *Balanserat överskott inkl. ändamålsbestämda medel. 
    
Not 9 Ändamålsbestämda medel 2021-12-31 2020-12-31 
 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 104 366 104 366 
 Fond för distriktsläger 100 000 100 000 
 Fond för internationella scouters deltagande 100 000 100 000 
 i distriktsarrangemang   
 Anlägningsfond 312 521 312 521 
 Utbildnings- och lägerfond 118 780 99 780 
 Konfirmationslägerfond 179 366 179 366 
 Fond för marknadsföring av Sjöröd 25 000 25 000 
 Summa 1 093 335 1 074 335 

 
 Förändring ändamålsbestämda medel under 

året 
  

 Utbildnings- och lägerfond, avsättning enligt 
stämmobeslut 

50 000  

 Utbildnings- och lägerfond, ianspråktagande enligt 
styrelsebeslut 

-31 000  

 Förändring 19 000  
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Tilläggsupplysning fortsättning 

Not 10 Resultat per utskott 2021-12-31 2020-12-31 
 DS/AU 841 033 1 061 467 
 Kansli -722 948 -444 810 
 Sjöröd -184 936 -136 295 
 Gamlegård -228 705 -176 474 
 Kårlägerservice -13 197 12 113 
 Hand i Hand - - 
 Konfirmationsläger -5 706 13 989 
 Äventyrshajk 5 627 -4 900 
 Händer Syd -5 073 3 413 
 SUS 53 -3 959 
 Luft - - 
 Utbildning -1 466 - 
 Program -138 12 894 
 PR/info -7 232 -8 127 
 Malmökretsen 1 669 -870 
 Lundakretsen - - 
 Österlenkretsen - - 
 Söderslättskretsen - - 
 Skeppslaget - - 
 Kårutveckling - - 
 Årets över-/underskott före förändring 

ändamålsbestämda medel 
-321 019 328 442 

 

Not 11 Händelser efter balansdagen   
Efter utgången av 2021 har tre styrelseledamöter valt att lämna styrelsen i förtid. Styrelsen har 
informerat distriktets valberedning om situationen och hoppas på en lösning med fyllnadsval i 
samband med distriktets stämma våren 2022. Kansliet har genomfört en flytt i mars 2022. En 
av distriktets anställda har sagt upp sig.  

Malmö, enligt digital signering 

Roger Persson Lottie Sköld Håkan Greko 
Ledamot Ledamot Ledamot 

Silje Martinsen  Olof Linge Sandra Gauffin  
Ledamot Ledamot Ledamot 

Vår revisionsberättelse har lämnats enligt datum för digital signering 

Martin Gustafsson Anders Brodin 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1317627



   
 
 

                                                                      Verksamhetsberättelse                                                        Sida  27 
med årsbokslut för verksamhetsår 2021 

Org nr. 846000-7266 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu avslutar vi scoutåret 2021 
och ser fram emot ett nytt  

fantastiskt scoutår 2022 

Comfact Signature Referensnummer: 1317627
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