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Styrelsens sammansättning 
 

Ordförande Hans Sandblad Tenhults scoutkår 

Vice ordförande Anders Bernberg Vetlanda scoutkår 

Ledamot Ulf Ödman Kristina scoutkår  

Ledamot Daniella Eklöf Barkeryd scoutkår 

Ledamot Ebba Sandblad Tufvesson Tenhults scoutkår 

Ledamot David Detorey Månsarp scoutkår 

Ledamot Daniel Andersson Nässjö scoutkår 

Ledamot Henrik ”Hebbe” Johansson Kristina scoutkår  

Ledamot Richard Carlsson  Huskvarna scoutkår  

Ledamot  Christian Nilsson Värnamo scoutkår 

 

Styrelsen har under 2020 haft 13 protokollförda möten
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Rekrytera 

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % räknat från 1/1 2020 till 

och med 31/12 2021.  

● Alla scoutkårer genomför utifrån sina egna behov någon form av rekryteringsinsats. 

● Distriktet stödjer kårerna genom att bekosta gemensamma insatser för att främja 

rekrytering. 

● Distriktet genomför två – tre inspirationsdagar med temat rekrytering. 

● Scoutkårerna samverkar med Norra Smålands scoutdistrikt om 

behov av stöd. 

Resultat 
● Under året har distriktsstyrelsen bildat en distriktskår i syfte att 

starta nya scoutkårer. Från och med höstterminens start 

genomfördes rekrytering och uppstart av två kårer i 

Jönköpingstrakten, Österängen och Samset. 

Försöksverksamheten avslutades i december främst på grund av 

följderna av Covid-19. 

● Den 31 december 2020 hade distriktets medlemsantal minskat 

från 1285 medlemmar 2019 till 1269 medlemmar 2020. En 

minskning med 16 medlemmar, minus ca 1 %.  

● Under året har Kristina scoutkår ökat med 22%. Huskvarna scoutkår och Tenhults 

scoutkår har båda ökat med 18%. Medlemsökningarna kommer under 2020 att 

uppmärksammas med tårta till kårerna.  

● Under en femårsperiod har Huskvarna scoutkår ökat med 64% och Kristina scoutkår med 

24%. 

● Inga förfrågningar om rekryteringshjälp har kommit till distriktsstyrelsen under året. De 

kårer som velat ha stöd och hjälp har fått det av våra konsulenter. 
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Utbilda 

Det är viktigt att vi i distriktet har utbildade ledare för att kunna bedriva en kvalitativ och 

säker verksamhet för våra scouter. Norra Smålands Scoutdistrikt skall ha utbildade ledare 

som känner en säkerhet i att möta sina scouter och kan erbjuda en trygg verksamhet. 

● Norra Smålands Scoutdistrikt skall vara representerade med aktiva utbildare i Östra regionala 

utbildningsgruppen. 

● Distriktet skall verka för att samtliga kårer har kontinuitet i utbildningen Trygga möten. 

● Alla scoutledare i Norra Smålands scoutdistrikt har genomfört ledarutbildningar som är 

relevanta för sitt ledaruppdrag enligt Scouternas ledarskapsön.  

● Norra Smålands Scoutdistrikt tillsammans med Scouternas folkhögskola arrangerar olika 

ledarutbildningar. 

● Norra Smålands Scoutdistrikt erbjuder kostnadsersättning till kårerna så att alla distriktets 

ledare kan erbjudas gratis utbildning. (Gäller för utbildningar som genomförs i och i 

anslutning till Norra Smålands Scoutdistrikt.) 

● Scoutledare uppmuntras att söka kvalificerade ledarutbildningar t ex Värdebaserat ledarskap 

och Treklöver-Gilwell. 

Resultat 
● Kårprojektsbidrag beviljades Korsberga scoutkår á 1250 kr. 

● Distriktet har representant i utbildningsteamet, Östra regionala utbildningsgruppen. 

Distriktet har flera ackrediterade utbildare som genomför utbildningar.  

● Styrelsen har ingen statistik på Trygga möten utan ansvaret ligger på respektive 

kårordförande att bevaka att utbildningen förnyas minst vart tredje år. 

● Genomförda utbildningar i östra regionen under 2020 

Scoutfrossan genomfördes början av februari i Nordöstra Götaland. Arrangemanget 

genomfördes med ca 60 deltagare. 

● Äventyrararrangemanget Stensjön runt har under året utvecklats till ett 

utbildningsarrangemang genom att innehålla utbildningen Leda Patrull.  

 

 

 

 

 

 

  



Verksamhetsberättelse 2020 

4 

 

Arrangera 
Målet är att alla kårer skall ha deltagit i något arrangemang utanför den egna kåren.  

30 % av kårerna skall ha deltagit i nationellt eller internationellt arrangemang. 

● Minst 75 % av distriktets kårer skall vara representerade vid 2020 års Demokratijamboree. 

● Minst 75 % av alla distriktets kårer skall vara representerade på distrikts- alternativt 

regionläger 2020-2021.  

● Norra Smålands scoutdistrikt arrangerar en ”paketresa” till ett förmånligt pris för kårerna till 

demokratijamboree och regionläger 2020 

● Norra Smålands Scoutdistrikt anordnar ett ledararrangemang per år. 

● Norra Smålands Scoutdistrikt stöttar och hjälper till att skapa arrangemang för Utmanare och 

Roverscouter genom UttRo- kommittén. 

● Norra Smålands Scoutdistrikt verkar för att Äventyrararrangemang genomförs. 

● Norra Smålands scoutdistrikt verkar för att Upptäckararrangemang genomförs. 

● Norra Smålands scoutdistrikt planerar för följande arrangemang: 

- Tävlingsdag på våren 

- Bauerträff – första lördagen i oktober 

- Kristi himmelfärdspaddling  

- Stensjön runt 

- Spelnatta- i samband med Bauerträffen 

- Novemberkåsan 

- Distriktsläger 

- Kårordförande/kårchefs träffar  

- Träffar för kårernas utbildningsansvariga. 

- Grenledarträffar anordnas 
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- Ett distriktsråd i oktober 

- Distriktsstämmor arrangeras årligen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

På grund av Coronapandemin har distriktets verksamhet anpassats efter givna 

restriktioner från folkhälsomyndigheten. 

● Arrangemang har publicerats på hemsidan. 

● Det finns en e-postlista för Utmanar- och Roverscouter. 

● Genomförda arrangemang 

- Distriktsstämma hölls i Månsarps scoutlokal med närmare 70 ombud. 

- Distriktsläger - Flight SB50 ställdes in på grund av Coronasrestriktioner.  

- Under sommaren arrangerades diverse kårläger. 

- Tävlingsdagen sköts först upp till hösten för att hållas i samband med Bauer träffen. 

Då restriktionerna fortsatte gäll för hösten, ställdes arrangemanget in.  

- Bauerträffen ställdes in på grund av coronasrestriktioner. 

- Som ersättningsaktivitet för Tävlingsdagen och Bauerträffen arrangerades 

Fotochallenge vid två tillfällen, i maj respektive oktober.  

- Äventyrararrangemanget Stensjön runt genomfördes i september med ca 15 deltagare. 

Eftersom arrangemanget har utökats med Leda Patrull förlades den till två helger, i 

september respektive oktober.  

- Kristi himmelfärdspaddling genomfördes med ca 30 deltagare under temat yrken.  

- Distriktsråd- inställt på grund av ovannämnda restriktioner. 

- Demokratijamboreen- genomfördes digitalt.  

- Julbord - inställt. Istället delades det ut en julklapp till kårerna i form av ett stormkök. 

- UttRo genomförde Spelnatta den första helgen i oktober på Skuggebo lägergård med 

29 deltagare samt det återinförda arrangemanget Novemberkåsan med 5 deltagare.  

- Styrelsen informerade om arrangemanget JOTA/JOTI. 
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Leda & Kommunicera 
Målet är att Norra Smålands scoutdistrikt stärker sin identitet och är starkare år 2021 

● Scouterna ska vara kända i Norra Smålands scoutdistrikts upptagningsområde. 

● Information om Norra Smålands scoutdistrikt och det som är på gång i distriktet ska vara 

aktuell och lättillgänglig för kårer och scouter. Primärt via nyhetsbrev och hemsidan 

(kommunikationsplanen). 

● En utbildningsdag i kommunikation och kontakt med media planeras. 

● I Norra Smålands scoutdistrikt skall det finnas minst en utbildad Ung talesperson. 

● Norra Smålands scoutdistrikt undersöker möjligheterna att skapa en informationssida för 

friluftsaktiviteter och boendetips. 

Resultat 

● Distriktet har en hemsida och finns på sociala media såsom Facebook och Instagram. 

● Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt.  

● Nyhetsbrev har skickats ut efter varje styrelsemöte. 

● Styrelsens uppfattning är att kommunikationsplanen har följts. 

● Framtagande av rutiner för förtjänstmärken fortsätter under 2021.  

● Ingen utdelning av förtjänstmärken ägde rum på grund av det inställda julbordet. 

● Styrelsen har ett faddersystem där styrelsemedlemmarna har ansvar för kontakter med 

kårer. 

● Scoutkonsulenterna har kontinuerligt rapporterat till distriktsstyrelsen. Såväl digitalt som 

på styrelsemöten. 

● Skuggebo finns på Google street wiew med scoutläger. 

● UttRo har bedrivit aktivt anpassad verksamhet under året (se separat redogörelse). 

● Distriktet har inte haft någon scout engagerad i Unga talespersoner. 

● Informationssida för friluftsaktiviteter och boendetips har ännu inte genomförts.  
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Förvaltning 

Norra Smålands Scoutdistrikt äger och förvaltar två väldigt fina och ändamålsenliga 

scoutlokaler, Ryssbystugan och Skuggebo Lägergård.  

Målen för perioden är: 

● Våra anläggningar ska inte belasta distriktets ekonomi. 

● Utsedda förvaltare skall sköta den löpande driften av våra fastigheter. 

● Genomföra nödvändiga investeringar och reparationer. 

● Drift och underhållsplan uppdateras kontinuerligt under perioden. 

● Marknadsföra våra anläggningar för att öka kårernas användning av dem.  

● Ny presentation av anläggningarna skall tas fram när alla planerade renoveringar är klara.  

 

Resultat 

● Driften av distriktets anläggningar har under året belastat distriktets ekonomi.   

● Investeringar har gjorts i anläggningarna för att trygga anläggningarnas värde framöver.  

● Skuggebo – Köket har helrenoverats. Fiber och bredband är indraget i fastigheten, WiFi 

lösning finns men är ej färdigställd. Markberedning är påbörjat, sådd av gräs kvarstår. 

Utelektionssal ännu ej genomförd.  

● Angående tidsatt utvecklingsplan för Skuggebo (beslut DST. 2020). Planen var att ta 

färdigställa köket och sedan ta nästa steg. Köket skulle varit klart efter sommaren men 

blev klart först i december 2020.  Vi har helt enkelt inte hunnit ta fram någon plan för 

nästa steg. Uppdraget ligger kvar och fortsätter med ny styrelse. Den planerade 

avstämning som skulle skett under hösten har heller inte blivit av med anledning av 

inställt distriktsråd. 

● Ryssby - Fortsatt uppfräschning inomhus. Avverkning av skog på tomten på grund av 

barkborre. 

● Anläggningarna kan nyttjas av distriktets kårer och kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

● Ett löpande arbete pågår med att ta fram underhållsplaner för våra anläggningar, Ryssby 

och Skuggebo. 

● Ett särskilt tack till våra förvaltare på Skuggebo och Ryssby för ett engagerat arbete under 

2020. 
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