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Verksamhetsberättelse för år 2020 

Allmänt om verksamheten 
Täby Kyrkby Scoutkår (TKS) ingår i Roslagens scoutdistrikt och är direktansluten till 
Scouterna. 

TKS bedriver scoutverksamhet enligt Scouternas verksamhetsidé och Täby Kyrkby 
Scoutkårs stadgar i Täby Kyrkby, Täby Kommun. Verksamheten bedrivs 
huvudsakligen vid kårens scoutgård på Jarlabankes bro 5, Täby.  

Verksamheten är öppen för alla från det år de börjar årskurs 2. 

 

Främjande av verksamheten 

Scoutkårens verksamhetsidé  
TKS ska erbjuda en lärorik, rolig och trygg verksamhet för alla som vill vara med och 
där man utvecklas under en lång tid. Vi ska därför utveckla vår verksamhet enligt 
scoutmetoden, förbättra scoutkåren och vår scoutgård till en effektiv, säker och 
trevlig mötesplats samt öka utbytet med andra scoutkårer. 

Genomförd verksamhet 

Kåren har under året genomfört en omfattande ungdomsverksamhet med ca 170 
medlemmar under 25 år, anskaffat ny utrustning för att möta det ökande 
medlemsantalet och underhållit scoutgården.  

Under året har en omfattande anpassning till gällande smittskyddsregler löpande fått 
göras. Kåren har lyckats genomföra verksamhet i nästan normal omfattning med alla 
avdelningar på ett säkert sätt genom att förlägga verksamheten utomhus, extra 
hygienåtgärder och med distansmöten. Kåren genomförde ett kårläger under fyra 
dygn med ca 100 deltagare i enlighet gällande råd för smittskydd. 

För detaljer se nedan. 
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Bokslut 
Nedanstående bilder är utdrag ur det fastställda bokslutet som finns tillsammans 
med kårens övriga räkenskaper på 
https://drive.google.com/file/d/1pijlGjOOVbRLSJaZ9K2sm2AcJq6S57G5/view?usp=
sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pijlGjOOVbRLSJaZ9K2sm2AcJq6S57G5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pijlGjOOVbRLSJaZ9K2sm2AcJq6S57G5/view?usp=sharing
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Kårens ekonomi har ett stabilt överskott i den löpande verksamheten som under de 
senaste åren använts för att renovera scoutgården med bl.a. en dränering, 
bergvärmeanläggning, utökade ytor för utomhusverksamhet och ny lägerutrustning. 
Dessa investeringar av engångskaraktär har under 2017-2019 varit större än 
överskottet i den löpande verksamheten varför fonderade medel har behövts nyttjas 
för att höja fastighetens status.  

Kåren beslöt inför detta verksamhetsår att under de kommande åren i högre grad 
använda överskottet för att stödja deltagande i nationell och internationell 
scoutverksamhet samt fondera för fortsatt utveckling av scoutgården. 

Beroende på pandemin har inte något omfattande nationellt och internationellt 
scoututbyte kunnat ske.  

Täby kommun har lämnat ekonomiskt bidrag för att kompensera för uteblivna 
inkomster och extra kostnader till följd av pandemin. De planerade inköp som 
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behövs för att möta kårens fortsatta tillväxt har inte genomförts beroende på den 
ekonomiska osäkerhet som pandemin skapat. 

Dessa faktorer tillsammans är orsaken till kårens relativt stora överskott. 

Kåren har under det senaste året ökat från ca 150 aktiva scouter under 25 år till ca 
170 och har ca 60 aktiva ledare och funktionärer. 

Styrelsen föreslår att årets överskott om 163 kkr överförs med 100 kkr till 
lokalfonden och 63 kkr balanseras i ny räkning. 

Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av följande 
personer:  

- Per Nilsson, kårordförande och firmatecknare  
- Astrid Stålstrand, vice kårordförande 
- Henrik Nilsson, ledamot 
- Jesper Andersson, ledamot och sekreterare 
- Thomas Lindström, ledamot, kassör och 
firmatecknare 
- Lars Pehrson, ledamot 
- Inger Öberg, suppleant 
- Erik Rolvén, suppleant 
- Anna von Axelson, suppleant  

Styrelsen har hållit 12 protokollförda möten samt även deltagit i ledarmöten. 

Valberedning 
Valkommittén har under året bestått av Stefan Vikström och Jacob Askeljung. 

Revisorer 
Kåren har under året haft en revisor och en revisorssuppleant. Lena Anderling Norell 
som revisor och Kent Wickenberg som revisorssuppleant. 
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Kårens verksamhet 
2020-12-31 hade Kåren 239 registrerade medlemmar, varav 174 (77 tjejer och 97 
killar) var 25 år eller yngre. Över 25 var 28 kvinnor och 37 män 

2019-12-31 hade Kåren 215 registrerade medlemmar, varav 156 (67 tjejer och 89 
killar) var 25 år eller yngre. Över 25 var 29 kvinnor och 30 män. 

Angiven numerär är antalet betalande medlemmar 31 december, vilket är samma 
metod som Scouterna använder. Totala antalet medlemmar 2020-12-31 var 247 

Aktivitetstillfällen  

Som jämförelse anges 2019 års värde inom parentes efter årets värden 

Vårterminen 2020 
Totala aktiviteter med mer än 3 deltagare/tillfälle: 157 st (183) 
  
Antal deltagare på de 157 st tillfällena: 
  
Flickor 7-12 år: 679 st (761) 
Pojkar 7-12 år: 701 st (819) 

Totalt 7-12 år: 1380 

Flickor 13-16 år: 172 st (124) 
Pojkar 13-16 år: 303 st (475) 

Totalt 13- 16 år: 475 

Flickor 17-20 år: 70 st (84) 
Pojkar 17-20 år: 95 st (65) 
 
Totalt 17-20 år: 165 st 
  
Totalt: 2020 (2090) 

 

Höstterminen 2020 
Totala aktiviteter med mer än 3 deltagare/tillfälle: 161st (127) 
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Antal deltagare på de 161st tillfällena: 
 
Flickor 7-12 år: 765 st (661) 
Pojkar 7-12 år: 882 st (782) 

Totalt: 1647 st 

 

Flickor 13-16 år: 140 st (105) 
Pojkar 13-16 år: 286 st (221) 

Totalt: 426 st 

 
Flickor 17-20 år: 64 st (15) 
Pojkar 17-20 år: 64 st (34) 
Totalt: 128 st 
  
Totalt: 2201 st (1818) 

Trots pandemin har kåren ökat antal aktivitetstillfällen. Att det blev färre aktiviteter på 
våren och fler på hösten beror bl.a. på att kårlägret genomfördes i augusti. 

 

Avdelningarna 

Kåren har under verksamhetsåret 2020 haft scoutverksamhet i 9 avdelningar. Varje 
avdelning består utav en eller flera patruller och fördelade sig i dessa åldersgrupper: 

 

Spårarscouter (8-10 år) 

Lodjuret (15 medlemmar och 7 ledare) 

Björnen (20 medlemmar och 5 ledare) 

Falken (14 medlemmar och 3 ledare) 

Örnen (12 medlemmar och 5 ledare) 

 

Upptäckarscouter (10-12 år) 
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Hammarhajen (15 medlemmar och 5 ledare) 

Valhajen (16 medlemmar och 6 ledare) 

Gummihajen (18 medlemmar och 7 ledare) 

 

Äventyrarscouter (12-15 år) 

Hjorten (32 medlemmar och 6 ledare)  

 

Utmanarscouter (15-18 år) 

Myrorna (18 medlemmar och 1 ledare) 

 

Roverscouter (18-25 år) 

Rejsersnigeln (12 medlemmar) 

 

 

 

Kårgemensamma aktiviteter 
S:t Georgsfirande 

24:e april höll Hjorten en teateruppsättning av S:t Göran och draken i firande av 
S:t Georg. Beroende på pandemin genomfördes föreställningen utomhus vid 
demensboendet Broby Gård. 

Valborg 

Beroende på pandemin fick firandet ställas in. 

Runrikets dag 

Beroende på pandemin har Runrikets dag skjutits fram till 2021. 
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Kårlägret 

Årets kårläger hette Pandalägret och genomfördes enligt FHM riktlinjer på Brittmäss 
i Sörmland med 100 deltagare. Beroende på smittskyddsläget flyttades lägret, som 
brukar vara under Kristi Himmelfärd, till början av augusti.  

Våravslutning 

Vårterminen avslutades med att Hjorten höll en tävling för kårens alla ledare. Det var 
god uppslutning av både tävlande och påhejande scouter. Beroende på pandemin 
utgick den gemensamma avslutande måltiden. 

Öppet hus 

23:e augusti höll kåren öppet hus för att informera nya scouter, ledare och föräldrar 
om verksamheten. 

Julmarknad 

Den traditionella julmarknaden utgick på grund av pandemin. 

Julavslutning 

Julavslutning genomfördes avdelningsvis med fackeltåg och en ceremoni utomhus 
vid scoutgården. 

Scoutstugan 

Under året har löpande arbete med stugan genomförts. Främst har utemiljön 
förbättrats med fällning av farliga träd, nyplantering och grusning av lekytor.  

 


