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ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2018 
 

AKTIVITETER 
 

Grupp Våren Sommaren Hösten 

Spårare & 

Upptäckare 

 

  

16 träffar 

18 scouter 

14-18 scouter/träff 

1 kanothajk (6 scouter, 2 ledare) 14 träffar 

19 scouter 

14-19 scouter/träff 

Äventyrare & 

Utmanare 

11 träffar 

9 scouter 

4-9 scouter/träff 

1 kanothajk (4 scouter, 1 ledare) 

24-timmars hajk 

9 träffar 

12 scouter 

8-12 scouter/träff 

 

Under året har spårarna och upptäckare bland annat gjort:  

• sinnes-semlor  

• åkt pulka  

• övat på kniven, yxa och såg  

• eldat  

• lagat mat 

• haft cykelspårning 

• fyllt i en valaffish med goda gärningar 

• haft valkalas 

• musikkväll  

• samt deltagit på kämpaleken som hölls i Uppsala.   

 

Äventyrare och utmanare har under året bland annat gjort: 

• Tunnelbanejakten. 

• Spårning  

• Tygtryck och annat pyssel. 

• Samarbetsövningar  

• Sjukvård 

• Bakat 

• Eldat 

• Musikkväll 

• Te-kväll 

 

MEDLEMMAR 
 

Under året som gått har deltagarantalet varit relativt stabilt, från vårterminen till höstterminen blev det ett 

stort avhopp för måndagsscouterna, men det kompenserades under höstterminen då många började. Vi gick 

alltså plus minus noll med deltagarna för måndagsscouterna. En del av avhoppet var att fyra scouter gick 

vidare till tonårsgruppen, vilket gjorde att tonårsgruppen nu under hösten ökade i medlemmar.  

Både måndagsgruppen (de yngre) och onsdagsgruppen (de äldre) har varit stabil.  

 

Antal medlemmar 2017-12-31: 34 st (inkl. ledare) 

Antal medlemmar 2018-12-31: 34 st (inkl. ledare)  
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MÖTEN OCH LEDARKVÄLLAR 
 

Under året har vi fortsatt vårt arbete med krishantering för att veta hur vi ska agera i olika krissituationer. Vi 

har även haft ledarmöten där vi kommit fram till gemensamma trivselregler för kåren. Vi har även haft 

ledarmyskvällar för att stärka gemenskapen bland ledarna. För att stärka gemenskapen har vi även haft 

ledarkvällar där vi pratat om hur vi kan utvecklas som ledare och vad vi redan är bra på.  

 

EKONOMI 
 

Ekonomin har varit god i år. Tack vare att kåren nu har många medlemmar ökade även inkomsten eftersom 

vi fick mer bidrag från kommunen och medlemsavgifter.  

 

Under året har kåren även köpt in två nya tält.  

 

Dock kommer kåren under 2019 förhoppningsvis skicka några ledare på scoutledarutbildningar, så därför är 

den en fördel att kåren har en god ekonomi.  

 

Salda på bankkonton 2017-12-31: 51 760 kr 

Saldo på bankkonton 2018-12-31: 56 970 kr 

 

Vid sidan av kommunala bidrag och medlemsavgifter så har även tonåringarna (som vanligt) samlat in 

pengar genom att servera grillad korv och mackor på Kilsvikens båtklubb. En gång per termin. 


