
 
 

Verksamhetsberättelse 2017, 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 Per Widén  
 
 
Magnus Jönsson och Peter Ottosson har varit revisorer, Göran Persson har varit 
revisorssuppleant.  
 
Rebecca Eriksson har varit kårledare.  
 
 Platsen som arrangemangsledare har varit vakant.  
 
Valberedningen har bestått av kårstyrelsen.  
 
Årsmötet ägde rum 28 februari 2017, fem personer deltog varav tre 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 Skåningsboda 21-23 april. Temat för lägret var detektivtema. Vi fick 
god hjälp av föräldrar i köket.  
 
Valborg firades enligt tradition med fackeltåg från scoutgården till “Grusan”. Samt med 
försäljning av lättare förtäring och lotterier i “Grusan”.  
 
27-28 oktober anordnades en övernattning med Halloween tema på på scoutgården.  
 
 
 
 



Medlemmar 
Kåren har under 2017 redovisat ett totalt medlemsantal på 60 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 Vår, 31 st. Höst, 18 st.  

Upptäckare Vår, 13 st. Höst, 22 st.  

Äventyrare 0 

Utmanare 0 

Rover 0 

 

Första klassens scouter 5 

 
 
 
 
 

Avdelning  Vår- och hösttermin   

 Möten Delt.tillf.  

Första klassens scouter 8 35 

Spårarna  33 569 

Upptäckarna  30 503 

Äventyrare 0 0 

Utmanare 0 0 

Rover  0 0 

 
 

Förstaklass Scouting  8 40 

 



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

Avdelning Vårterminen Höstterminen 

Spårarna  Rebecca Eriksson (Ansvarig 
ledare) 
Sara Sundberg  
Peter Sjöblom 
Cecilia Tallner 

Rebecca Eriksson (Ansvarig 
ledare) 
André Hansson 
Peter Sjöblom 

Upptäckare Calle Sjöström 
Rickard Ekenberg 
André Hansson 
 

Sara Sundberg 
Rickard Ekenberg 
Ola Rosdahl 

Äventyrarna  Ingen verksamhet  Ingen verksamhet  

Utmanarna  Ingen verksamhet  Ingen verksamhet  

Roverscouterna  Ingen verksamhet  Ingen verksamhet  

 

Första klassens scouting Ingen verksamhet Calle Sjöström (Ansvarig 
ledare) 

 
 
 
Avdelningarna har under året arbetat med följande: 
 
Spårarna har under verksamhetsåret fått prova på mycket nytt. Vi har paddlat kanot och varit 
på hajk samt arbetat mer och mer i patruller. Under den påbörjade terminen har vi påbörjat en 
resa kring jorden. Vi kommer besöka olika delar av världen och försöka öka kunskaper och 
förståelse för människor i andra länder.  
 
 
Upptäckarna: 
 
Upptäckarscouterna har arbetar i patruller och med samarbetsövningar, även arbetat med 
märken som bland annat mat 2:an.  
 
Upptäckarna har deltagit i kårlägret samt sommarlägret även valborgsfirande och St. Georg 
firande.  



 
Förstaklass Scouterna: Calle har under hösten startat upp en ny avdelning med förstaklassare. 
Konceptet är att en förstaklassare kommer med en eller två föräldrar/vuxna varannan söndag. 
Avdelningen har under hösten gjort lite utflykt i naturen och Calle har visat grunderna i 
scoutingen.  
 
 
 
 
 


