
 

Verksamhetsberättelse - UttRo 
 

Kort om UttRo’s kommitté 
 

UttRo’s kommitté är ett arbetsutskott från Norra Smålands scoutdistrikts styrelse, 
som är till för att värna om Utmanar- och Roverscoutingen i distriktet. Detta 
görs genom att planera och genomföra arrangemang, dela information om andras 
arrangemang, samt att hålla kontakten med andra arbetsutskott i närliggande 
distrikt.  
 

Aktiviteter 
 

Kristihimmelfärdspaddlingen 
 

Den 21–23/5 höll UttRo tillsammans med Sofia Scoutkår Kristihimmelsfärdspaddlingen 
som denna gång gick genom bland annat Stråken. 34 hade anmält sig, men på grund av 
sjukdom blev det något färre. En utvärdering samlades in efter arrangemanget för att 
kunna förbättra kommande paddlingar. 
 

Spelnatta 

 

Den 3–4/10 höll UttRo i Spelnatta som denna gång hölls på Skuggebo lägergård. Tanken 
var att hålla det i samband med Bauerträffen/Tävlingsdagen, som blev inställt. Framdukat 
på ett bord fanns många olika brädspel, varav deltagarna tog med sig flera av dem,  som 
man fick spela som man ville under natten. Utöver detta fanns det aktiviteter från kväll till 
morgon, bland annat På Spåret, musikquiz, och mario kart-turnering. 29 deltagare deltog 
på arrangemanget. 
 

Novemberkåsan 

 

Novemberkåsan hölls 14–15/11. En patrull hade anmält sig från Tenhult. Eftersom det 
var få deltagare fanns det inga kontroller, utan det blev istället en vandringshajk. 
 

Inställda arrangemang 
 
Två av UttRo’s arrangemang blev inställda detta verksamhetsår. Tanken var att vi skulle 
haft en hajk på lägret Flight SB50 samt ett julmys. Både dessa ställdes in på grund av 
covid-19. 
 

Grafisk identitet 
 

En logga har fastställts som används på dokument, inbjudningar, och på UttRo’s sociala 
medier. 
Nu finns ett uniformt utseende för när UttRo gör reklam för arrangemang. Detta syns 
främst på @uttronorrasmaland på instagram och på UttRo’s facebook events.  
 



 

Märken 

 

Till Kristihimmelfärdspaddlingen trycktes 150 märken upp som planeras komma 
användas på kommande års paddlingar. Märket är vitt med svart kant och är i rektangulär 
form med motivet av två paddlar högst upp på märket 
 
Dessutom har 200 märken för UttRo beställt och väntas vara redo att delas ut på UttRo’s 
ting 2021. Märket är rött med en vit kant och är i form av en böjd rektangel med UttRo’s 
logga som motiv. 
 

Övriga förändringar 
 

I början av verksamhetsåret förbättrades kommitténs filhanteringssystem genom att på 
Google Drive organisera dokument i tydliga mappar och undermappar. Detta för att 
lättare komma åt och hitta filer för UttRo’s kommittémedlemmar. 
 
Dessutom har UttRo’s mailkonto, uttro.ns@gmail.com, används mer flitigt än tidigare. 
Detta för att kunna samla UttRo’s mailkontakter till deltagare, distriktet och regionen, 
samt liknande arbetsutskott i andra distrikt. 
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