
 

 
Verksamhetsberättelse 
 
 
Styrelsen för Valla Scoutkår av Scouterna får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. 
 
Kårstyrelsen har under året haft 10 st protokollförda möten och två planeringsmöten inför de 
båda terminerna. 
Styrelsens sammansättning har varit: 
Ordförande: Anna Erkstam 
Vice ordförande: Margareta Ådegren 
Medlemsregister: Malin Nilsson  
Kassör: Fredrik Lindeberg 
Sekreterare: Emma Hagström 
KUL: Frida Dohlmar 
Utmanarscouter: Algot Attervåg 
Till styrelsen har samtliga ledare på avdelning varit adjungerade.  
Firmatecknare har varit Fredrik Lindeberg och Anna Erkstam var för sig. 
 
Övriga funktionärer: 
Scoutgården och materiel: Ove Sundell och Anna Ljusberg 
 
Verksamheten har under året bedrivits i Scoutgården i Gamla Linköping. Medlemsantalet var 
2018-12-31 195 medlemmar vilket är en minskning med 4 sedan 2017-12-31. Under året har 
vi haft 140 medlemmar som var mellan 7 och 25 år. 
 
Avdelningar under 2018: 
Spårare: en avdelning. 
Upptäckare: en avdelning. 
Äventyrare: en avdelning. 
Utmanare: två avdelningar  (Valrossarna och Oval) 
 
Studentscoutavdelning har varit vilande under året. 
 
Aktiveteter under året: 
Avdelningarna träffas en kväll i veckan under terminerna och de har även varit på olika 
hajker och utfärder. 
 
I mars genomförde kåren en familjedag i Ljungsbro simhall. I anslutning till familjedagen 
hade vi kårstämma.  
 
S:t Georg firades en eftermiddag vid Ågelsjön tillsammans med andra kårer från distriktet. 
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I maj hade vi ett gemensamt läger med kårerna Berga och Björsäter.  
 
Kåren hade en gemensam sommaravslutning i Valla. Alla avdelningar var med och bidrog i 
programmet.  
 
Efter terminsavslutet hölls en ledaravslutning på De Klipper.  
 
Sommarens läger tillbringades på Vässarö. Vi åkte tillsammans med en kår från Tyskland. 
Programmet var blandat och scouterna fick testa på olika aktiviteter.  
 
I slutet av september åkte vi på kårläger på Limmernäs. Lägret hette Grimmenäs. Vi 
tillbringade dagarna tre i sagans värld.  
 
Kåren har har varit representerad på scouternas stämma, Demokratijamboreen, i Karlstad 
 
Lördag och söndag vid första och andra advent genomfördes adventsmarknaderna av 
föräldrar, ledare och scouter gemensamt. Ett stort tack till alla föräldrar, ledare och scouter 
som ställde upp på marknaderna och såg till att vi fick ett mycket bra tillskott i kassan. 
 
Under året har ledare- och utmanare träffats på 2 st LUS (ledar- och utmanarsamling) samt 
gemensamma terminsavslutningar. Vi har varvat samkväm med lärande aktiviteter.  
 
Kåren har varit representerad på distriktsstämma, mm i distriktet. 
 
Scoutkårens ekonomi under 2018 redovisas i en separat ekonomirapport. 
 
Kårstyrelsen vill härmed tacka alla medlemmar som arbetat med och deltagit i verksamheten 
under året.  
 
Linköping 2019-03-10 
 
 
 
 
Anna Erkstam  
Kårordförande  
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