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Styrelsen för scoutkåren under verksamhetsåret 

Ordförande  Anna Höglund  
Vice Ordförande  Johannes Ehinger 
Sekreterare, och ledamot Johan Thelander 
Kassör, och ledamot  Bo Ljung 
Ledamöter  Berit Söderlindh-Nordstrand  
 Sara Leuf  
 Emma Mårskog 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda möten. 

Årets kårgemensamma aktiviteter 

Kårupptakt på Murberget  25/1 

Väldigt halt men lyckat upplägg! Aktiviteten inleddes med en promenad, väl på plats bjöds 
det först på korv därefter bra gruppaktiviteter och vi fick lära oss lite scouthistoria. Härligt 
väder. Beröm till Utmanarna! 

Scoutloppis i samband med årsmötet 16/2 

I samband med årsmötet prövade kåren en scoutloppis. En hel del inlämnat friluftsmaterial 
men försäljningen blev inte så stor. Men vi tror på idén och försöker nästa år igen. 

Kårsamling Thinking day 22/2 

En liten tapper skara, 13 deltagare, samlades för traditionellt pulka-race i Björners backar. 
Men det regnade den här dagen, så de gjorde iordning korv och varm dryck över öppen eld 
innan de bestämde sig för att åka hem igen. Bra kämpat till alla de som var där! 

Pandemin 

Läget med Corona och restriktioner till följd av det har gjort att vi under året har varit 
tvungna att ställa in flera aktiviteter som tidigare varit återkommande: St. Georg hajk, 
påsklovsaktiviteter, nationaldagsfirande, Korsmässomarknaden, Härnö trail, tomtarnas café 
och en gemensam terminsavslutning. Flera aktiviteter har fått anpassas; övernattningar har 
blivit en utflykt, grupperna har varit ute så mycket det bara går när vi vanligtvis kunnat vara i 
vår lokal och vi har fått utveckla digitala mötesformer för styrelsemöten och ledarsamlingar. 
 
I slutet av 2019 började kåren planera för att åter igen genomföra ett sommarläger i Mittå 
men dessa planer ställdes in då intresset från övriga kårer var litet och på så vis blev 
ogenomförbart. Kåren planerade om och riktade in sig på lägret Dalacamp i Dalarna. Detta 
läger blev dock inställt p g a pandemin och det blev tyvärr inget sommarläger 2020. 
 
Vanligtvis brukar föräldrar och syskon bjudas in till kårgemensamma aktiviteter. Detta har 
inte varit möjligt under 2020 p g a pandemin. Den möjligheten att samlas alla vuxna och barn 
i scoutkåren och på så vis en källa till stor gemenskap har saknats tydligt detta år. 
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Våffelhajken 20-22/3 

Inför våffelhajken hade pandemin svept in 
över landet men i detta skede främst i 
Stockholm och endast i minimal ut-
sträckning i Härnösand. Vi genomförde en 
riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer och konstaterade att vi kunde 
genomförde hajken med extra 
försiktighetsåtgärder. Dessa innebar olika 
toaletter för olika grupper, extra noggrann 
handhygien, inga barn i köket och att hålla 
avstånd allmänt. 
 
Ett antal scouter sov i vindskydd fredag-

lördag, styvt gjort med tanke på att det var -12C under natten, och upptäckarna sov i 
militärtält lördag-söndag. Spårarna och familjescouterna kom ut och var med mitt över 
dagen lördag. Lyckade aktiviteter och äventyrarna fick en fin tur på isen. 
 
Distriktsforum 13/5 
Johan representerade kåren. God uppslutning. Lyckat med Discord som plattform för 
videokonferens och chatt. Chatten står öppen emellan mötena om man vill ställa en fråga 
eller påtala något för distriktsnätverket. Diskussion kring läget för kårerna utifrån Corona, 
den bantade distriktsspårarhajken, Dalacamp och en träff för Äventyrare i början av hösten. 
Här introducerades Discord som en plattform att ha möten digitalt för kåren. Johan tog med 
sig detta och introducerade plattformen för styrelsen, och ledarträffarna. De flesta scouter 
var bekant med plattformen sedan länge då den ofta används av barn och unga i samband 
med datorspel via internet. 
 

Flagghissning på film  

Den 28/5 samlades 15 deltagare 
för att hissa flaggor på Murberget 
inför videokameran. Äventyrare 
och utmanare hissade flaggorna 
med veteraner från styrelsen som 
hjälpte till med instruktioner och 
stöd. Det blev en fin film som 
kommunen lade upp på sin 
hemsida och som visades i 
samband med ett digitalt 
nationaldagsfirande då det 
ordinarie firandet blev inställt. 
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Avslutningshajk 5-7/6, Aspnäs lägergård 

Årets avslutning blev en blöt historia. Det regnade och regnade. Familjescouterna kom för 
ett kort deltagare under lördagen. De var 16 deltagare men det blev tyvärr ingen över-
nattning då det var alltför blött. Spårarna var 25 + 5 ledare och de tog sin tillflykt i sovlängan 
på Aspnäs för att torka blöta scouter och ledare. Det var många spårare som åkte hem under 
lördagen då de blev blöta och kalla samt fick hemlängtan. Upptäckarna var 8 deltagare + 3 
ledare. Äventyrarna var 8 deltagare och en ledare. Utmanarna var 1 deltagare utöver de som 
var ledare samt 1 vuxen ledare. 67 totalt. Trots anpassningar kunde vi genomföra ett lyckat 
lägerbål där en grupp var på stranden och en på udden med härliga lägerbålsrop grupperna 
emellan. 
 
En riskanalys hade genomförts inför hajken och upplägget med olika tider för lämning och 
hämtning fungerade bra. Det blev aldrig någon trängsel. Spårarledarna hade det tufft då de 
fick laga mycket mat själva med hänsyn till hygienföreskrifter. Märkesutdelningen kunde 
genomföras med alla deltagare på plats då vi vid den tidpunkten var under 50 deltagare 
totalt. 

 

Ledaravslutning 16/6 

Ledaravslutningen hölls hemma hos Johan i 
Häggdånger. Mat, lek och bad stod på 
programmet. En liten present delades ut till 
ledarna, en guidebok om höga kusten; Höga 
kusten – vandringsturer och utflykter. Lite 
utflyktstips när vi nu i år rekommenderas att 
semestra här hemma. 
 
 
Kårupptakt 12/9 
Denna upptakt hölls vid de nya eldstäderna på 
Högslätten. Särskilda anpassningar för att alla 
inte skulle vara på samma ställe med olämpliga 
nära kontakter med tanke på Covid-19. Ett 
lyckat upplägg med olika aktiviteter, särskilt 

karusellen som utmanarna och äventyrarna fixat blev väldigt populär, se bild på första sidan. 

Paddelhajk 25-27/9 i Långsjön 

Denna hajk blev en blöt historia detta år. 15 äventyrare och utmanare + ledare deltog från 
fredag kväll. På lördag morgon tillkom 13 upptäckare. Det blev en kortare paddling under 
dagen på lördag med halva gruppen åt gången både för att få plats i kanoter och med hänsyn 
till att det var så regnigt. På söndag kom närmare 50 spårare och familjescouter + ledare ut 
till lägerplatsen vid Stallarna för en dagsutflykt. En blöt med lyckad helg! 
  

Jota-Joti 17-18/10 på Aspnäs bygdegård 
11 deltagare i det internationella Jamboree On The Internet, JOTI. Kontakt med scouter från 
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hela världen i olika chattar och uppgifter kring det. En handfull deltagare skaftade knivar 
under lördag eftermiddag under ledning av kårens egna intresserade hantverkare! En mysig 
lokal och lyckat med olika aktiviteter utifrån intresse. Innan hemresa på söndag drogs 
traditionsenligt bryggan upp på KFUMs lägergård i Aspnäs. 

Fikaförsäljning Murberget 24-30/10 

En höstlovsaktivitet på Murberget för barn och familjer samt särskilt inbjudna gäster som 
kommit med båten Silja Line. Museet arrangerade aktiviteten och vi hjälpte till med 
fikaförsäljning enligt deras önskemål. Vi höll eldar vid liv och hjälpte gästerna att tillverka 
egna pinnbröd och scrabbelurer och serverade kaffe och saft. Lyckad och trevligt men 
mycket jobb. 

Fredsljuset 2020 

Fredsljuset kom till Härnösand från Sundsvall i mitten på november och fördes sedan vidare 
till Örnsköldsvik mot sitt slutmål – Iskyrkan i Jukkasjärvi. Vi spred fredsljuset vidare till 
svenska kyrkan genom att ljusen i lucians krona på luciakröningen i Domkyrkan tändes med 
den och fredsljuset fortsatte sprida sitt sken i domkyrkan till trettondag jul. 

Scouting under pandemin 

Under december månad fanns möjlighet till ”Scouting på 
distans”. Ledarna hade då klurat ut uppgifter och uppdrag 
som scouterna kunde göra hemma. På så vis kunde ledarna 
fortsätta att ha kontakt med scouterna trots att inga träffar 
kunde genomföras. 
 

Marschalltändning 11/12 

Ett morgonpiggt gäng samlades på torget kl 05.30 för att hjälpas åt att tända ca 400 
marschaller på gatorna i stan. Det gick snabb och effektivt och det märks att vi varit med och 
gjort det några år.  

Avdelningar 

Familjescouter 

Under vårterminen var Bo och Maria Ljung ledare för familjescouterna. Verksamheten för 
familjescouterna började den 25/1 med den gemensamma kårupptakten i skogarna bakom 
spjutegården på Murberget, en trevlig och härlig dag men vissa svårigheter i skogen då det 
inte var mycket snö men mycket isbelagda stenar. Vi hade förmånen att hälsa en ny familj 
välkommen. Efter tipspromenad och andra gemensamma övningar samt korv vid brasan så 
avslutade vi med ett leende på läpparna. Nästa träff var den 22/2 i Björners backar i 
samband med World Thinking Day. Tyvärr hade vädret ställt till det med skicket i backarna 
men vi inbjöd med mottot ”En scout möter svårigheter med ro”. Familjen Ljung fick 
dessvärre lämna återbud då sjukdomar hopade sig och gjorde deltagande omöjligt vilket 
resulterade att vi var tvungna att ställa in för familjescouterna. Nya tag togs vid våffelhajken 
21/3 i Aspnäs där närvarade de sedvanliga familjerna men vi fick även stifta bekantskap men 
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två nya familjer förutom familjen som var med under kårupptakten i januari. Mycket snö 
samt den beryktade pandemin gjorde det besvärligare att genomföra saker och ting men 
med handsprit i högsta hugg och väl utspridda fungerade det alldeles utmärkt. Ledarfamiljen 
Ljung hade mycket privata bekymmer under våren vilket gjorde att det inte gick att 
genomföra några träffar i april och maj. Efter denna märkliga vår med Covid 19 och allt vad 
den ställt till med blev det så dags för terminsavslutning i Aspnäs den 6 juni. Med olika 
anslutningstider och spridda över ett stort område med avgränsade samlingsytor så 
samlades alla scouter i kåren och hade avdelningsvisa avslutningar och familjescouterna 
dukade upp för insektsjakt med förstoringsglas och lupp. Med devisen ”det finns inget dåligt 
väder bara dåliga kläder” kämpade vi hårt mot regn och blåst. Vi hittade insekter som var 

lika blöta som vi var och vi fick tillslut eld så vi 
kunde grilla hamburgare till lunch. Kylan 
trängde in i blöta kläder och familjerna 
droppade av en efter en innan utsatt tid och 
till slut var det bara de två familjerna som 
hade planerat att övernatta i tält kvar. Med 
genomfrusna och dyngsura barn avbröt vi 
tältövernattningen med tanke på att behålla 
så mycket positiva upplevelser som möjligt 
inför kommande övernattningar med de små 
så vi tackade för oss och hälsade trevlig 
sommar.  

 
Under hösten 2020 fick familjescouterna en ny ledare i Erik Scherman. Under hösten var 
familjescouterna med på paddelhajken och hade sedan en träff på Vårdkasen då vi gick en 
sväng i skogen med bingobrickor och letade växtlighet och djur. Sedan fikade vi i vindskydd 
och pratade lite om hur vi skulle lägga upp det hela framöver. I november-december ställdes 
träffarna in pga pandemin. 

Spårarscouter, scouter 8-9 år 

Ledare under året har varit Åsa Hamrin, Ronja Grafström, 
Sandra Sandström, Birk Ehinger, Alfred Höglund och Emma 
Mårskog. Kasper Nordangård har också hoppat vid några 
tillfällen. 
 
Spårarscouter - Vårterminen  
Spårarna jobbade under våren med ett Harry Potter tema där 
vi jobbat med sjukvård och hur man är en schysst kompis. Vi 
har även tränat på att tända tändstickor, elda och hur man 
hanterar brännsår. Vi lekte en massa roliga lekar som till 
exempel ”Pensionärsleken”. Vi tränade också på att tälja och hur man plåstra om små 
skärsår. Intressemärken vi tog var Plåstra, Klura och Matettan. Därför har vi fokuserat på att 
laga mat, diska och följa recept på utflykt och hajk. På grund av Covid-19 har vi varit tvungen 
att ställa om och en årlig vårhajk fick bli en utflykt till Fälleberget istället med lite olika roliga 
stationstävlingar, som att bygga ett bo till en badanka och genom samarbete lösa kluriga 
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uppgifter. Vi fick också på grund av Covid-19 jobbat mer i patrullen. Det positiva är att vi 
kunde använda oss av patrullsystemet för att samarbeta mer, men tyvärr upplevde barnen 
det som trist att de inte fick leka med varandra i helgrupp. Barnen vill gärna prata och leka 
vilket försvårade möjligheterna att hålla avstånd. Det två hajker vi hade var en vinterhajk och 
en kårgemensam hajk. Vinterhajken var lärorik eftersom vi var ute all vaken tid och vi förstod 
bättre om hur man klär sig när det är kallt ute. Den andra hajken sov vi i tält i två nätter. På 
grund av Covid-19 fick alla sova i små grupper om 3 eller 4 i varje tält. 
 
Spårarscouter - Höstterminen 
Spårarna jobbade under hösten med djur, natur 
och miljö. Vi gjorde många aktiviteter där vi fick 
lära oss mer om olika djur och vart i världen de 
bodde, samtidigt har vi pratat om de globala 
målen för att uppmärksamma hur vi påverkar 
världen runt om oss. Vi tog intressemärket 
Hållbarhet, Lägerbål och Stormkök. Därför har vi i 
patruller jobbat mycket med stormkök, där vi 
tränat på vad som finns i ett stormkök, vad en 
tamoj är och hur man tänder ett stormkök. Vi 
hade en mysig lägerbålkväll med Upptäckarna där 
vi sjöng om temperaturen och munkar. Vår 
hösthajk blev vi tyvärr tvungna att ställa om till en 
utflykt till Aspnäs. Vi var ute och lekte roliga lekar och byggde snögubbar, samt att Spårarna 
på egen hand med stöd från ledare tillaga sina egna scrabbelurer på stormkök. Tyvärr fick vi 
ingen riktig avslutning på terminen eftersom Covid-19 försvårande våra planer.  
2020 har varit ett kämpigt år för Spårarnas verksamhet där mycket har behövts anpassas och 
alla aktiviteter har behövt vara flexibla. Det är inte alltid ledarna har varit tillräcklig för den 
mängden barn som deltagit och för den arbetsinsats som krävts för att hålla avstånd. 

Upptäckarscouter, scouter 10–11 år 

Upptäckarna fick nya ledare inför verksamhetsåret 2020, Rasmus Pettersson Vik lämnade 
över till Michael Stiernberg och Helena Hagnäs Moderatho. Under vårterminen har vi haft 
god hjälp av Emma Mårskog och Alfred Höglund och sedan vårterminen är Birk Ehinger med 
som ledare. 

Totalt har Upptäckarna haft 30 träffar. 20st under vårterminen och 10st under höstterminen. 

Att leka är både ett viktigt och roligt avbrott oavsett vad vi tränar på. Vi har haft som mål att 
hinna med minst en lek mitt i varje möte, för att slappna av och att roligt tillsammans. 

Under vårterminen har mötena varvats mellan att vara ute och när vädret varit för extremt, 
att vara inne. Den genomgående röda tråden för mötena som varit ute, har varit att alla ska 
känna sig bekväma att vara ute i skogen oavsett väder- och ljusförhållanden. Vi har tränat på 
att handskas med bl.a. rep, kniv och stormkök. Mötena som varit inne i lokalen har varit 
relativt få och då varit mer inriktade på gemensam förberedelse inför hajker, men även 
handlat om t.ex. chiffer och knopar. 
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Den 17 februari genomförde vi årsmöte för Upptäckarna, en viktig och rolig träning i hur 
demokrati utövas. Terminen avslutades med Avslutningshajken, där det genomfördes träffar 
för de Upptäckare som skulle gå upp till Äventyrarna och de spårare som skulle komma till 
Upptäckarna. 

Höstterminen förde med sig en hel del nya scouter som kom upp från Spårarna. Det större 
antalet i avdelningen tillsammans med rådande Coronapandemin, medförde att vi ställde om 
till att vara ute så mycket som möjligt. Med många nya Upptäckare var den röda tråden för 
mötena hur vi uppträder tillsammans i skogen under i olika väderlekar och senare under 
terminen också i ljusförhållanden som var märkbart mörkare från möte till möte. Vi har 
fortsatt att träna på att göra upp eld och att använda stormkök, viktiga saker när vi är i 
skogen och på hajk. 

Helgen 26-27 september genom-
fördes Paddelhajken, eller 
Regniga Paddelhajken som den 
kommer att gå till historien som. 
Där fick vi alla nytta av all träning 
av att vara ute oavsett väderlek 
och göra det vi har tänkt och att 
ha roligt. Vi tog med oss bra 
lärdomar från den hajken. Alla 
hade nytta av den träning vi 
fortsatt med i att hantera kniv, då 
vi hade ett längre pass i hur att 
slöjda med bara en kniv. 

Efter Paddelhajken hade vi ytterligare fem möten, innan vi tog beslutet att stoppa 
verksamheten av smittsäkerhetsskäl. Olika aktiviteter som scouterna kan göra själva och på 
så sätt kunna ta ett nytt intressemärke, Coronamärket, skickades ut till alla Upptäckare. På 
så sätt fick alla möjligheten att fortsätta scouta och dessa aktiviteter kommer vi att följa upp 
under inledningen av vårterminen 2021. 

Äventyrarscouter, scouter 12-14 år 

Ledare under året har som tidigare varit Sara Leuf och Johannes Ehinger. De har vid olika 
tillfällen tagit hjälp av Birk. 
 
Här följer deras beskrivning av året: 
Vi är ett glatt gäng som har träffats en gång i veckan utom på loven, på grund av Corona har 
vi inte kunnat ha så många hajker som vi brukar. Vi har tänt eldar själva och tillsammans. Vi 
har lärt oss mer om kniven och yxan, hur man tar hand om dessa och slipar dess egg. 
Vi har även deltagit i de olika gemensamma aktiviteter som scoutåret erbjudit och då gjort 
egna utfärder. Två sådana turer som vi minns särskilt var vår promenad på isen i samband 
med våffelhajken och vår kanottur vid avslutningshajken, där kunde vi inte låta bli att bada i 
regnet. Vi har tänjt på gränserna för vad vi klarar i form av kyla, sätta upp läger i regn, paddla 
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i totalt ösregn och att sova i vindskydd under alla tänkbara förhållanden. 
Försäljningen av scoutalmanackorna gick bra. 

Utmanarscouter, scouter 15-19 år 

Ledare för utmanarna har under året varit Johan Thelander. Att vara ledare för utmanare 
handlar mest om att vara sammankallande, påminna och vara en vuxen som följer med då 
scouter i den här åldern är mycket erfarna och kunniga. Utmanarna har under året jobbat 
med utmanarmärket utforska och intressemärket bygga samt bygga avancerat. Bygga 
avancerat praktiserades i det fortsatta bygget av eldstäderna vid Högslätten som inleddes 
under hösten 2019. Det är två eldstäder på Högslättens friluftsområde som används mycket 
av alla avdelningar i kåren. Under hösten 2019 kapades och kvistades vindfällda stockar som 
fanns i närheten på kommunens mark. Projektet har genomförts i samverkan med 
Härnösands kommun. Kommunen har finansierat material och sett till att stockar och grus 
forslats till platsen. Utmanarna har stått för utformningen och själva byggandet. Härnöleden 
och de nya eldstäderna invigdes 3/7 2020. Alfred Höglund och Malte Jansson representerade 
kåren vid invigningen. Utifrån restriktionerna var det bara en mindre skara politiker och 
projektledarna. 
 
Utmanarna har arrangerat, och deltagit i, de 
kårgemensamma aktiviteter och hajkerna enligt 
ovan: kårupptakt, våffelhajken, avslutningshajken, 
kårupptakt och paddelhajken. Karusellen vid 
kårupptakt höst hörde ihop med temat bygga 
avancerat. De flesta scouterna i utmanargruppen är 
ledare i andra grupper och har på det viset deltagit 
på en stor del av verksamheten i de andra 
grupperna. 
 
Utmanarna hade en egen Caveinghajk 15-16/5 vid 
Skallbergsgrottan norr om Örnsköldvik. Fem 
deltagare varav en ledare, en mycket lyckad hajk. 
Fint väder, bra stuga för övernattning och 
spännande grottkrypning. Det hela såg vid första 
anblicken ut att misslyckas då det var en 15 m hög 
isstod som blockerade ingångsskrevan. Det visade 
sig sedan att man kunde gå in bakvägen och komma 
åt grottsystemet den vägen. Detta gav mersmak! 

Ledare 

Träffar för alla ledare har anordnats en gång i månaden under terminerna. Där har man tagit 
upp aktuella ledarfunderingar kring grupperna och planering av gemensamma aktiviteter. 
Mycket kommunikation mellan ledargrupper inom ledargrupper sker som tidigare med e-
post, via sms-gruppen i Supertext. I slutet av höstterminen övergick de fysiska mötena, 
ledarsamlingar och styrelsemöten, till digitala träffar, då via plattformen Discord. 
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Kårlokal, förråd och materiel 2020 

Vår största och viktigaste lokal är som alla andra år skogen och naturen och vi försöker var 
ute så mycket som möjligt. Sture Nordstrand har som tidigare år jobbat med kårens material 
och förråd. Vårt material finns i anslutning till våra möteslokaler på Gamla Karlebyvägen 17J 
samt i en källarlokal på Tullportsgatan (där kan ha material som används sällan och tält kan 
torkas på ett bra ställe). Berit Söderlind-Nordstrand har fortsatt ansvara för skjortor och 
märken. 

Under detta år har vi jobbat vidare med att färdigställa rummet ”Granen”. En del jobb åter-
står för att kunna använda rummet som konferensrum. Under vintern 2021 planeras inköp 
av ny projektor och beställning av internetuppkoppling. Under året som gått har vi förstått 
att behovet av att kunna delta och själva kunna skapa digitala möten. Efter sommaren 2021 
hoppas vi att KFUMs huvudförening kan dela ”Granen” med scoutkåren för att kunna dela på 
hyreskostnaden. 

Hemsida www.harnosand.scout.se och Facebook 

Syftet med hemsidan är att ge information till både scouter och deras föräldrar samt sprida 
information om vår verksamhet till allmänheten. Att hemsidan besöks märks framför allt vid 
terminsstarter. Kåren har även en sida på Facebook ”Scouterna Härnösand” som används för 
informationsspridning. Här har vi under året gjort många inlägg. Det har under året varit 
många föräldrar som anmält sina barn till kårens verksamhet genom webbformulär på 
bliscout.nu. En tjänst som finns inom scouternas hemsida för riksorganisationen. Formuläret 
nås både från riks hemsida och från kårens sida. Här har vi under året fått många 
intresseanmälningar. Att få in scouternas uppgifter den vägen har underlättat att samla in 
alla uppgifter till medlemsregistret men innebär också en hel del bevakning och uppföljning 
av det större inflödet av intresserade. 

Ekonomi 

Kåren har en stabil ekonomi. Vi strävar alltid efter att hålla låga avgifter för våra scouter i 
samband med hajker och avdelningarnas aktiviteter. Bidragen vi får från scouternas 
riksorganisation och kommunen är viktiga men räcker inte hela vägen. Under 2020 har 
många av våra större intäkter ex. försäljningen vid Tomtarnas Café, Julmarknaden och Härnö 
Trail blivit inställda p g a pandemin. Endast almanacksförsäljningen och marschalltändningen 
har gett större inkomster. Men pandemin har också gjort att vi inte haft några större utgifter 
då det ex inte varit något sommarläger och de kårgemensamma aktiviteter har varit få 
speciellt under höstterminen. En följd av pandemin är också att det gått ut allmänna bidrag 
från riksorganisationen, distriktet och kommunen för att täcka inkomstbortfall och extra 
kostnader vilket underlättat. Under 2020 har kassören bytt ekonomisystem till SPCS Visma. 
Detta har underlättat ekonomisk uppföljning och planering av verksamheten och enskilda 
aktiviteter då man t ex kan se vad en enskild hajk har kostat och gett för intäkter i form av 
deltagaravgifter. Tjänster som ingår i swish har också utökats under året som gjort det 
möjligt för fler ledare att följa vilka betalningar som kommer in och korrigera felaktiga 
betalningar. 
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Scoutkårens medlemsantal under 2020 

Vid utgången av året hade kåren 119 registrerade medlemmar, d.v.s. några fler än 2019. 
Detta är en följd av att de yngsta, familjescouterna, blivit fler och att det blivit fler äldre 
medlemmar vilket bör vara både en följd av att vuxna är medlemmar via familjescouterna 
och att fler står kvar som Rover enligt ovan under den rubriken. Detta framkommer också 
när man ser på listan över medlemmar i de olika avdelningarna som är i det närmaste 
oförändrat totalt. 

Antalet medlemmar per 2020-12-31, föregående år inom parentes. 

Ålder Flickor Pojkar  Totalt 
0-6   1 (1)   4 (6)   5 (7) 
7-15 36  (28) 29 (23) 65 (51) 
16-25  9  (10) 11  (16) 20 (26) 
26+ 15  (18) 14 (11) 29 (29) 
Totalt 61 (57) 58 (56) 119 (113) 
 

Fördelning på avdelning per 2020-12-31, föregående år inom parentes. 

Familjescouter, (barn) 0-7 år  7 (7) 
Spårarscouter, 8-9 år 28 (21) 
Upptäckarscouter, 10-11 år 20 (15) 
Äventyrarscouter, 12-14 år 13 (15) 
Utmanarscouter, 15-18 år   7 (9) 
Roverscouter, 19-25 år 15 (17) 
Totalt 90 (84) 

Alkoholpolicy och andra principfrågor 

I scouterna gäller samma regler och förhållningsorder som i övriga samhället.  

I scouterna jobbar vi utifrån Learning by doing – Lära genom att göra - vilket gör att våra 
scouter får prova på att göra saker som de kanske inte skulle göra normalt. Vi låter barnen 
tända eldar och handskas med brandfarliga vätskor som T-sprit och fotogen för att de ska 
lära sig hantera stormkök och lyktor. Därför är vi också noggranna med säkerhetsfrågor som 
hur man agerar om något har hänt eller hur man lägger om sår, släcker bränder eller pratar 
med kompisar som mår dåligt. Allt detta ingår som naturliga delar i vårt scoutprogram, 
anpassat efter åldersgrupp. Vi låter minderåriga ta ansvar, inom rimliga gränser, för att lära 
sig växa med uppgiften och därigenom kunna utvecklas som människor. 

Scouternas riksförbund har beslutat att: Varje ledare som vill vara med i vår verksamhet 
måste ha genomfört webbutbildningen Trygga Möten. Den utbildningen handlar om hur 
man som ledare agerar för att ge scouterna möjlighet till att vara på ett scoutmöte fritt från 
mobbning, trakasserier eller andra elakheter. Hur man förebygger övergrepp och hur man 
beter sig som ledare om man misstänker att någon far illa. Denna utbildning ska förnyas vart 
tredje år. 

All verksamhet inom scouterna skall kännas trygg och säker för alla inblandade, unga som 
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vuxna. Därför ska alla Scouternas arrangemang vara fria från alkohol. Med detta menas både 
nationella arrangemang och läger samt löpande verksamhet i lokala kårer och distrikt. Detta 
gäller alltså både arrangemang enbart för scouter och sådana som är öppna för allmänheten, 
där Scouterna står som arrangör. När man representerar Scouterna på aktiviteter som någon 
annan arrangerar får man inte dricka alkohol. Vi är förebilder i hur vi agerar och reflekterar 
därför över vår syn på alkohol. Därför uppträder man självklart inte berusad. All verksamhet i 
Scouterna ska vara helt fri från narkotika. I scouterna behöver vi helt enkelt inte nyttja 
berusningsmedel för att höja stämningen. 

Rökning och tobak är inget som scoutkåren förbjuder ledarna att hålla på med. Men i 
samband med scoutverksamhet är det inget som får göras med eller framför scouterna. 
 

Styrelsens slutord 

År 2020 har varit ett annorlunda år för oss alla. Vi har lärt oss leva med en pandemi i 
samhället och hur denna påverkat vår verksamhet. Vi har lärt oss göra riskbedömningar av 
scoutaktiviteter för att minska smittspridningen och vi har hela tiden behövt hålla oss 
uppdaterade utifrån nya restriktioner i samhället. Friluftsaktiviteter för barn och ungdomar 
har under hela året varit en prioriterad verksamhet och vi har varit utomhus så mycket som 
möjligt. Under slutet av november började det bli svårt att vara ute med de yngre scouterna 
p g a mörkret så vissa avdelningar slutade höstterminen lite tidigare och vi kunde inte ha 
någon gemensam terminsavslutning då restriktionerna då bland annat var att inte träffas i 
större grupper.  
 
Ledare och styrelsen har lagt många timmar för att ordna möten med barn och ungdomar 
varje vecka under terminerna, hajker och kårgemensamma aktiviteter. Allt slit får sin 
belöning när vi tillsammans har roligt, känner gemenskap och får lära för livet. I allt detta 
hjälps vi åt att följa scoutlagen efter bästa förmåga: 
 
 

En scout söker sin tro och respekterar andras. 
En scout är ärlig och pålitlig. 
En scout är vänlig och hjälpsam. 
En scout visar hänsyn och är en god kamrat. 
En scout möter svårigheter med gott humör. 
En scout lär känna och vårdar naturen. 
En scout känner ansvar för sig själv och andra.  

 
 

Var redo – Alltid redo! 

 
 
  



Verksamhetsberättelse 2020  15 (15) 

Härnösand 2020-02-16   
 
 
 
 
Anna Höglund    Johannes Ehinger  Sara Leuf 
 
 
 
 
Berit Söderlindh-Nordstrand  Bo Ljung   Johan Thelander 
 
 
 
 
Emma Mårskog 
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