
 
 

Verksamhetsberättelse 2016, Flyinge Scoutkår 
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 
Ledamot Ulrika Thulin 
 
 
Magnus Jönsson och Peter Ottosson har varit revisorer, Göran Persson har varit 
revisorssuppleant.  
 
Emma Nilsson har varit kårledare.  
 
Anette Nilsson har varit arrangemangsledare.  
 
Valberedningen har bestått av kårstyrelsen.  
 
Årsmötet ägde rum 1 mars 2016, åtta personer deltog varav fem var röstberättigade.  
 
Kårstyrelsen har haft 6 protokollförda möten under 2016 och fram till årsmötet 2017. 
Kårledningen och kårstyrelsen har haft gemensamma möten.  
 
Kårläger ägde rum på Kirsebo 9-10 april. Temat för lägret var superhjältar. Vi fick god hjälp 
av föräldrar i köket. Totalt under helgen var vi ca 40 personer på Kirsebo.  
 
Valborg firades enligt tradition med fackeltåg från scoutgården till “Grusan”. Samt med 
försäljning av lättare förtäring och lotterier i “Grusan”.  
 
28-29 oktober anordnades en övernattning med Halloween tema på på scoutgården. 
Uppslutningen var till en början god, vi hade roliga aktiviteter och kvällsfika. De ganska få 
scouter som var kvar till övernattningen togs med på en dramatisk spökrunda.  
 



Under december månad hölls ett föräldramöte på scoutgården, en representant från Scouterna 
var inbjuden för att informera och inspirera. Ett 10 tal föräldrar närvarade. Avdelningsledare 
fick också kort feedback på vad som kan jobbas med för att fortsätta förbättra våra möten och 
förstärka våra möten i stort.  
 
 
 
 
Medlemmar 
Kåren har under 2016 redovisat ett totalt medlemsantal på 56 medlemmar i scouternas 
centrala register. 
Medlemsavgiften har varit 200kr per person (100kr per termin) plus avgifter fastställda av 
scoutförbund och distrikt. 
 
Avdelningsfördelningen har varit följande under året: 
 

Avdelning Vår- och hösttermin  

Spårare 37 

Upptäckare 20 

Äventyrare 0 

Utmanare 0 

Rover 5 

 

Totalt  

 
 
 
 
 

Avdelning  Vår- och hösttermin   

 Möten Delt.tillf.  

Spårare under 7 år 34 82 

Spårarna  34 540 

Upptäckarna  19/20 476 

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) 
Sara Nord 
Cecilia Tallner  
Peter Sjöblom 

Upptäckare Calle Sjöström (Ansvarig 
ledare) 
Peter Sjöblom 

Calle Sjöström (Ansvarig 
ledare) 
Andre Hansson  
Rickard Ekenberg 

Äventyrarna  Ingen verksamhet  Ingen verksamhet  

Utmanarna  Ingen verksamhet  Ingen verksamhet  

Roverscouterna  Ingen verksamhet  Ingen verksamhet  

 
 
 
Avdelningarna har under året arbetat med följande: 
 
Spårarna har efter sommaren 2016 fått en ny ledare i Peter Sjöblom och Andre Hansson samt 
Rickard Ekenberg har blivit ledare för Upptäckarna istället. Mötestiden för Spårarna är idag 
18.00-19.30, vi utökade tiden med 15 minuter då vi ofta hade svårt att avsluta våra möten i 
tid. Efter sommaren togs beslutet att inte ta in barn från förskoleklass i Spårargruppen, detta 
för att kunna hålla meningsfulla möten för de scouter vi redan hade. Då gruppen fortfarande 
var stor och vi kände att situationen var något mäktig började vi ta hjälp av föräldrarna till 
barnen. Föräldrarna blev tilldelade ett möte att komma och hjälpa till på under terminen. Det 
gick lite trögt i början, men har nu lossnat och fungerar bra. Under året har vi arbetat med 
typiska scoutgrejer.  
 
 



Upptäckarna  
 
Under våren hade upptäckarna tema mat och eld. Mycket gott och roligt lagades tillsammans. 
Vi har som vanligt också bland annat paddlat och organisationstävlat.  
 
Upptäckarna började hösten med tema avancerat hantverk. Vi jobbade för att tillsammans 
lära oss att gjuta tenn och aluminium. Vi har också surrat, lagat mera mat och jobbat med 
samarbetsövningar. 
 
 
 
 
 


