Verksamhetsberättelse 2015
Flyinge Scoutkår är ansluten till Scouterna (riksorganisationen för scouting i Sverige).
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande
Calle Sjöström
Vice ordförande
Felicia Ahl
Kassör
Anette Nilsson
Ledamot
Rebecca Eriksson
Sekreterare
Roterat
Magnus Jönsson och Peter Ottoson har varit revisorer, Göran Persson har varit
revisorssuppleant.
Kårledare har varit Ulrika Thulin och Emma Nilsson.
Arrangemangsledare har varit Emma Nilsson.
Valberedningen har bestått av kårstyrelsen.
Årsmötet ägde rum 24 februari 2015, 9 röstberättigade medlemmar deltog.
Kårstyrelsen har haft 5 protokollförda möten under 2015 och fram till årsmötet 2016.
Kårledningen och kårstyrelsen har haft gemensamma möten.
Kårläger 
ägde rum 1012 april, fem RS (rover scouter) åkte upp på på fredagskvällen och förberedde
inför lördagens aktiviteter. I köket hade vi hjälp av tre pappor till scouterna, som lagade god mat med
gott humör. Vi hade god uppslutning med ett 20 tal scouter, 8 ledare och de tre papporna som hjälpte
till i köket.

30 april, 
Valborgsmässoafton
, firades som traditionellt i “grusan” med ett fackeltåg från
Scoutgården. Liksom som de senaste åren fick ickescouter också vara med och gå i
fackeltåget. Korvförsäljning och lotteri pågick under firandet. Det var uppskattat från scouter
och andra i byn.

Under hösten har det bildats en 
arrangemangsgrupp
som består av gamla aktiva som inaktiva RS
(roversocuter), som har till mål att arrangera kårläger och andra aktiviteter för hela kåren lr
avdelningar.

Medlemmar
Kåren har redovisat 20151231 ett totalt medlemsantal på 63 antal medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 200kr per person (100kr per termin) plus avgifter fastställda av
scoutförbund och distrikt (215 kronor per år vid årets början).
Avdelningsfördelningen har varit följande under året:
Avdelning

Vår och hösttermin

Spårare

37

Upptäckare

20

Äventyrare

0

Utmanare

0

Rover

3

Totalt

Avdelning

Vår och hösttermin
Möten

Delt.tillf.

Spårare under 7 år

35

83

Spårarna

35

500

Upptäckarna

35

330

Äventyrare

0

0

Utmanare

0

0

Rover

0

0

Avdelningar

Kåren har haft kontinuerlig verksamhet på följande avdelningar och haft
nedanstående som ledare:
Avdelning

Vårterminen

Höstterminen

Spårarna

Rebecca Eriksson (Ansvarig
ledare)
Andre Hansson
Sara Nord
Cecilia Tallner

Rebecca Eriksson (Ansvarig
ledare)
Andre Hansson
Sara Nord
Cecilia Tallner
Rikard Ekenberg

Upptäckare

Calle Sjöström (Ansvarig
ledare)
Peter Sjöblom

Calle Sjöström (Ansvarig
ledare)
Peter Sjöblom

Äventyrarna

Ingen verksamhet

Ingen verksamhet

Utmanarna

Ingen verksamhet

Ingen verksamhet

Roverscouterna

Ingen verksamhet

Ingen verksamhet

Avdelningarna har under året arbetat med följande:
Efter sommarlovet delades Spårarna och Upptäckarna upp ordentligt. Vilket innebar en ny
mötestid för Upptäckarna. Spårarmötena varar till 19.15 på torsdagar och därefter börjar
Upptäckarna sina möten.
Spårarna
I höstas togs beslutet att dela upp de äldsta scouterna i Spårargruppen alltså åk 23 i
patruller. De yngre Spårarna, åk fsk1 är fortfarande en stor grupp.
Under höstterminen har Spårarna haft tema “Luft” på en del av sina möten. Under dessa
temamöten har vi byggt luftballonger och drakar men också gjort våra egna kartor över
scoutgården. I övrigt så har vi jobbat på med kniv och att elda, vi har lagat lite mat, tränat
samarbete, haft skattjakt, uppmärksammat scouternas fredsdag och självklart haft
tårttävling.
Upptäckarna

Upptäckarna har också haft tema luft under hösten. Vi har gjort vindkraftverk  kul men inte
riktigt perfekt fungerande. Vi har också gjort luftkanoner och skjutit petflaskor. Vi har
dessutom bland annat paddlat, gjort paracordarmband och organisationstävlat.

