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Verksamhetsberättelse för år 2018  

Scoutkårens verksamhetsidé  

Det övergripande målet för Täby Kyrkby Scoutkår är att bedriva en god 

scoutverksamhet för barn och ungdomar i Täby Kyrkby med omnejd i enlighet med 

”Scoutmetoden”. Utgångspunkten är att scouting är ett medel att stimulera varje 

medlems tillväxt och utveckling utifrån sina egna möjligheter och förutsättningar. Kårens 

verksamhet ska bidra till att utveckla ungdomars intresse för friluftsliv och stärka 

ungdomars förmåga att samarbeta och känna solidaritet.  

Styrelsen  

Styrelsen har under året bestått av följande personer:  

- Per Nilsson, kårordförande och firmatecknare 

- Helena Kilgren, vice kårordförande  

- Jesper Andersson, sekreterare och RS-representant  

- Camilla Brown, adjungerad ledamot, kassör  

- Lasse Pehrson, ledamot, ekonomiansvarig  

- Henrik Nilsson, ledamot 

- Inger Öberg, suppleant 

- Tore Särehag, suppleant  

 

Styrelsen har hållit 10 protokollförda möten samt även deltagit i ledarmöten.  

 

Valkommitté 

- Stefan Vikström 

- Jacob Askljung 

Revisorer 

Lena Anderling-Norell, revisor 

Kent Wickenberg, revisorssuppleant 
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Kårens verksamhet 

2018-12-31 hade kåren 202 registrerade medlemmar varav 147 (63 tjejer, 84 killar) 

var 25 år eller yngre. Över 25 var 28 kvinnor och 27 män. Kåren ökade 2018 med 20 

medlemmar fördelat på samtliga åldersgrupper.  

Under våren har kårens avdelningar genomfört 151 sammankomster med totalt 1832 

deltagaretillfällen. Under hösten har kårens avdelningar genomfört 129 sammankomster 

med totalt 1688 deltagartillfällen. 

 

Kåren bedriver således en omfattande ungdomsaktivitet i Täby Kyrkby. En verksamhet 

som har erbjudit ungdomarna en positiv och drogfri mötesplats med många 

arrangemang och socialt samspel. Aktiviteterna har omfattat allt från pyssel och 

sällskapsspel till fysiska aktiviteter, både inomhus och utomhus. Aktiviteterna har 

bedrivits enligt scoutmetoden med ett tydligt fokus på aktiviteter i grupp inriktade på 

naturen och friluftsliv.  

Avdelningarna 

Kåren har under verksamhetsåret 2018 haft scoutverksamhet i 7 avdelningar. Varje 

avdelning består av en eller flera patruller och fördelade sig på följande åldersklasser 

(antalet aktiviteter anger under hösten 2018 genomförda aktiviteter enligt Täby 

kommuns definition):  

Spårarscouter (8-10 år) 

Vargen (14 medlemmar och 5 ledare),  

Räven ( 15 medlemmar och 5 ledare) 

Lodjuret (18 medlemmar och 8 ledare) 

Upptäckarscouter (10-12 år) 

Leopardhajen (16 medlemmar och 5 ledare) 

Vithajen (14 medlemmar och 4 ledare) 

Spökhajen (17 medlemmar och 5 ledare) 

Äventyrarscouter (12-15 år) 

Hjorten (27 medlemmar och 11 ledare) med patrullerna Dovhjorten, Älgen, Renen och 

Rådjuret 

Utmanarscouter (15-18 år) 

Turbomaskarna (9 medlemmar) 
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• Roverscouter (18-25 år) 

(19 medlemmar) 

Utmanarscouter och roverscouter samsas i avdelningen Rejsersnigeln, där 

roverscouterna fungerar som mentorer/ledare. Avdelningen kallas oftast RS. 

 

Gemensamma aktiviteter i kåren 

Sankt Georg  

Sankt Georg firades med teaterdramat S:t Göran och Draken med alla avdelningar, 

familjer och vänner i publiken. Skådespeleri och regi av avdelningen Hjorten som också 

serverade fika till publiken. 

Runrikets dag  

Runrikets dag 19-20 maj hade detta år sitt centrum i Täby Kyrkby vid Jarlabankes bro. 

Kåren höll ställningarna tillsammans med Hembygdsföreningen som hade öppet hus i 

Båtsmanstorpet under båda dagarna. Avdelningarna löste av varandra och skötte 

serveringen vid scoutlokalen med våfflor, korv och traditionell kaffeservering. Fantastiskt 

jobb från scouter och ledare som gav ett mycket bra tillskott till kassan.  

 

Kårläger  

Årets kårläger hette Kompislägret och gick av stapeln redan den 10-13 maj. Lägret var 

även i år på Björnö, Ingarö, fast på en annan lägerplats än föregående år. Det var tio år 

sedan vi var där sist. Återigen blev det en hel del släpande för att få fram all utrustning 

till lägerplatsen.  

Även i år slog vi ett nytt rekord med antalet deltagare. Det var ett 100-tal scouter med 

på lägret och trots den tidiga maj hade vi även i år hade vi tur med både vädret och 

värme. Lägerstaben, bestod av Tore Särehag, Jonas Berglund, Jesper Andersson och 

Helena Kilgren.  

Ledartävling  

Hjorten anordnade och dömde enväldigt i ledartävlingen som avslutade vårterminen. I år 

så var det en mycket större uppslutning än tidigare både bland ledare och yngre 

scouter. De yngre scouterna var inbjudna för att se och heja på när deras ledare tävlade 

mot varandra. Efter tävlingen var det en gemensam avslutning för ledarna där det bjöds 



 

  190221 

på en enklare buffé som tack för den gångna terminen.  

Rekrytering  

Vid årets rekryteringsdag ”Prova på scouting” visade kåren upp sin verksamhet och 

bjöd på korvgrillning, delade ut kåsor med kårens namn mm. Aktiviteten var välbesökt 

och tack vare fina insatser från scouter och ledare så lockades nya scouter och ledare 

till kåren. De nya scouterna och ledarna startade upp två nya avdelningar, Vargen och 

Räven (Spårarscouter 8-9 år).  

Östersjömarschen  

Den 14 oktober deltog vi i Roslagens välgörenhetsmarsch - Rädda Östersjön. Det var 

ett event som Scouterna I norra Stockholm genomförde i form av en stafettmarsch och 

i syfte att samla in pengar till Världsnaturfondens viktiga arbete med Östersjön. Vi tog 

emot insamlingslyktan på lördagskvällen och lämnade till distriktet på 

söndagseftermiddagen i samband med distriktets stämma. Däremellan sålde vi korv 

utanför Ica för att samla in ytterligare pengar. Det var många flitiga scouter som 

lyckades få de förbipasserande att skänka en slant. Totalt samlade vi in 3847 kr, vilket 

gjorde att vi fick ta emot vandringspriset i form av en rosa lykta, eftersom vi hade 

lyckats samla in mest pengar per scout av alla de kårer som deltog i marschen. Ett 

särskilt tack till Astrid Stålstrand som höll ihop vårt deltagande. 

Jamboree on the internet  

Även i år anordnade Rejsersnigeln JOTI, Jamboree on the internet, 19-21 oktober 

för Äventyrarna i Hjorten. Ett intensivt och uppskattat dygn där scouterna chattar 

med scouter runt hela jorden och övernattar i scoutlokalen.  

Demokratijamboree  

Demokratijamboreen gick av stapeln den 10-11 november i Karlstad. Kåren hade 

skickat in en motion om ”Billigare scouting” som i huvudsak antogs. Kåren 

representerades av två ombud (Jesper Andersson och Astrid Stålstrand) som deltog 

aktivt och fick vara med att staka ut de närmsta två åren för scouterna i Sverige.  

Julmarknad 

Även i år hade vi vår egna julmarknad i scoutlokalen på första advent. Samtliga 

avdelningar hade bidragit med olika pyssel till försäljning, som t ex smyckade ljus, 

julkort. Dessutom såldes fika för den som ville komma och fika, vilket det var många 

släktingar som ville göra. Samtliga avdelningar hjälpte till med försäljning och hade 

även bidragit med fikabröd. Julmarknaden gav ett mycket bra ekonomiskt bidrag.  
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Julavslutning 

Den 5 december gick scouterna i fackeltåg från scoutlokalen till Täby kyrka. Det var ett 

fackeltåg med ca 200 deltagare. En mycket vacker syn. I kyrkan fick nya scouter sina 

halsdukar och märken delades ut till samtliga avdelningar. De mest erfarna ledarna 

premierades i år med förtjänsttecken. Efteråt blev det ett traditionellt glöggmingel för 

ledarna och Reisersnigeln med avslutande middag och en liten julklapp som tack för 

årets insatser.  

Musikhjälpen  

Den 15 dec anordnade RS och Utmanarna en aktivitet för att stödja Musikhjälpen. De 

sålde julfika, glögg och korv utanför Ica, och hela överskottet gick till Musikhjälpen.   

 

Scoutgården  

Under året har det löpande underhållet fortsatt med framför allt en omfattande 

fasadrenovering genom Lasses försorg. Vidare byttes diskmaskinen ut till en ny. 

Under hösten genomfördes ett omfattande arbete med att dränera och göra ny 

dagvattenlösning. Samtidigt utökades de grusade planerna så att minst två avdelningar 

samtidigt kan bedriva verksamhet utomhus. Kåren tackar särskilt Robert Johansson för 

stöd med kunskap och arbete.  

Senare under hösten byggdes en handikappramp på baksidan gården under Dmitri 

Dolins skickliga ledning. 

Under december påbörjades arbetet med att installera bergvärme, utöka antalet 

radiatorer och bättre varmvattenförsörjning. (Arbetet färdigställdes under februari 2019). 

Vi har ännu inte fått lov att bygga nytt förråd och fortsätter att söka lösning på 

förrådsproblematiken.  

Ett stort tack till alla ledare som skapat så mycket energi till nytta 

och glädje för våra drygt 130 aktiva unga scouter.  

Styrelsen  


