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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Scoutkåren hade årsmöte den 9 mars 2014 i scoutlokalen. På årsmötet deltog 13
röstberättigade medlemmar.

STYRELSEN
Styrelsen har från och med årsmötet bestått av:
Kristin Svensson
Erik Norberg
Louise Svensson
Cecilia Nilsson
Vakant

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Kassör

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten.

REVISORER
Ordinarie: Christian Adolfsson och Kim Hockum
Suppleant: Ann Olofsson

VALBEREDNING
Inför årets årsmöte bestod valberedningen av sammankallande Jacob Palm och Emilia
Sandgren.

ÖVRIGA FUNKTIONER
Lokalansvarig:

Roland Olofsson

Materialförvaltare:

Jacob Palm och Christian Adolfsson

Representant i Majblommekommittén:

Roland Olofsson

Kanotansvarig:

Roland Olofsson

Hemsidesansvarig:

Jacob Palm

MEDLEMMAR
Vid årets slut hade kåren 72 medlemmar. Av dessa är 61 mellan 7 och 25 år och därmed
bidragsberättigade enligt Ungdomsstyrelsen. Det innebär att det totala antalet medlemmar har
minskat något jämfört med föregående år, då vi var 77 medlemmar.
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AVDELNINGARNA
SPÅRARSCOUTING
Under vårterminen har spåraravdelningen haft möte på tisdagar. Det blev sammanlagt 21
träffar. Runt 18 scouter per möte närvarade och scouterna har uppskattat träffarna. Under
vårterminen deltog Spåraravdelningen på Vårlägret utanför Sonnarp. Sammanlagt 9
spårarscouter deltog under lägret. Ledare under vårterminen var Cecilia Nilsson, Erik Norberg
och Jacob Palm.
Under höstterminen fortsatte spåraravdelningen med samma mötesdag och ledarteam.
Sammanlagt hölls det 13 möten under höstterminen och ungefär 15 scouter deltog per möte.
Terminen avslutades med en julavslutning tillsammans med resten av kåren.

UPPTÄCKARSCOUTING
Under vårterminen hade upptäckaravdelningen möte på torsdagar, och det blev sammanlagt
21 träffar under terminen. Avdelningens två patruller, Snöleoparderna och Lejonen fortsatte
denna termin att samla guldstenar för närvaro och bra samarbete. Åtta av avdelningens
scouter deltog på vårlägret över Kristi Himmelsfärdshelgen och uppskattade mötet med så
många andra scouter. Ledarteamet bestod under våren av Emma Graesén, Kristin Svensson,
Christian Adolfsson och Andreas Paulsson.
Även under höstterminen hade avdelningen möte på torsdagar. Ungefär 13 scouter har
kommit varje möte och tre fasta patruller, Älgarna, Björnarna och Vargarna, har funnits.
Under höstterminen var Emma Graesén, Kristin Svensson, Christian Adolfsson och Andreas
Paulsson ledare.

ÄVENTYRARSCOUTING
Äventyraravdelningen hade under vårterminen 12 aktiva scouter. Vi hade möten på både
helgen och på onsdagar, utifrån vad äventyrarna själva ville göra och när de kunde göra det.
Bland annat anordnades en paddelhajk i maj som var mycket uppskattad. Ledare under
vårterminen var Erik Norberg, Kristin Svensson, Vilhelm Thoresson och Anna Jönsson.
Under sommaren deltog 5 äventyrare från kåren på kursen Solvarg på Kungshol och dessa
kom hem därifrån inspirerade och glada. Vi är väldigt nöjda med det höga deltagarantalet och
ser hur scouterna har utvecklats i sitt ledarskap.
Inför höstterminen slutade både Ville och Anna som ledare och dessutom var inte Erik och
Kristin helt nöjda med hur vårterminen och föregående hösttermin fungerat. På grund av detta
infördes återigen reguljära veckomöten på onsdagar. Äventyraravdelningen hade under hösten
14 aktiva scouter. Ledare var Kristin och Erik.

UTMANARSCOUTING
Under 2014 har utmanarverksamheten i kåren legat på is.
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ROVER
Även under detta år har roverscoutingen i kåren skett sporadiskt då alla i åldersgruppen som
bor i närheten också är aktiva ledare på de övriga avdelningarna. En av de mer planerade
aktiviteterna skedde under våren, då roverlaget deltog på Äventyrarscouternas paddelhajk.
Sammanlagt sex stycken roverscouter deltog under helgen.

LEDARE/FUNKTIONÄRER
Under året har antalet aktiva ledare i kåren minskat, vilket har medfört en hel del förändringar
i ledarteamen. Det har också medfört att en del ledare har varit aktiva på flera avdelningar.
Kristin Svensson har under året som gått slutfört kursen Värdebaserat ledarskap, som
avslutades med en diplomceremoni på Kungliga slotten under våren. Kursen anses mycket
givande och har bidragit med mycket inspiration och medvetenhet i Kristins ledarskap.
Erik Norberg och Emilia Sandgren deltog under våren i kursteamet för årets upplaga av den
nationella, ideologistärkande kursen Idékursen. Den hölls på förbundets anläggning
Storvallen och deltagarna bjöds bland annat på en vandring i fjällen.
För första gången på några år har kåren också en hemsidesansvarig, Jacob Palm, som har varit
drivande i att starta upp den nya hemsida som kåren nu jobbat aktivt med under året. Den nya
designen upplevs som mer inspirerande och det har också blivit lättare att hitta den
information som eftersöks.

KÅREN
Kårens årsmöte gick av stapeln den 9 mars och 13 röstberättigade medlemmar var närvarande.
Det bjöds på semlor, kaffe och saft enligt tradition. Kim Hockum avgick från sin post som
kassör som sattes vakant då årsmötet inte kunde finna någon ersättare.
St. George, scouternas högtid, firades traditionsenligt i slutet av april med medlemmarna och
deras familjer. Kvällen tillbringades i Duvestubbeskogen och bjöd bland annat på
märkesutdelning. Berättelsen om St. Göran och draken berättades och det informerades om
kommande aktiviteter i kåren.
Tillsammans med Ödåkra Regionens Framtid och Lions Club Sofiero arrangerade kåren
valborgsfirande i Ödåkra. Scouterna var på plats och sålde korv, som drog in lite pengar till
kårkassan. Även i år var firandet välbesökt, och vi hoppas att denna nystartade tradition håller
i sig i många år.
Även i vår anordnade kommunen en städdag som kåren deltog i. Nio scouter under 18 år
deltog genom att samla och slänga skräp som fanns i naturen i området omkring scoutlokalen.
Även detta drog in lite extra pengar till kårkassan.
Årets Vårläger hölls som vanligt på Sonnarp, och kåren deltog med 31 scouter och 7 ledare.
Nytt för i år var ett tema som präglade hela lägret, och just under 2014 var detta tema Disney.
Temat märktes i aktiviteter och besökare som kom och hälsade på i vår by, vilket skapade en
härlig stämning på området. Lägret var mycket uppskattat av såväl ung som gammal!
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Höstterminen startade traditionsenligt med Ödåkradagen och liksom tidigare år var det
våffelbakning som stod på schemat. Våffelförsäljningen gick mycket bra med en slutsiffra på
137 sålda våfflor, kanske är det till och med rekord?
Årets julavslutning hölls den 11e december i scoutlokalen, denna gång utan familjer och
vänner. Alla avdelningar var samlade och kvällen bjöd på bland annat märkesutdelning, quiz
och fika – en bra avrundning på en lyckad termin.

LOKALEN
Under året har vi fortsatt att hyra ut lokalen till sällskap och föreningar, som behöver ett ställe
för sin verksamhet. Vi är glada att fler än scouterna kan ha nytta av denna fina samlingspunkt,
och hoppas fortsätta på samma sätt under det kommande året. Även en del barnkalas har firats
i scoutlokalen.

DISTRIKTET
I början av april var det dags för distriktets årsmöte som i år arrangerades på IOGT-NTO i
Sösdala. Från kåren deltog fyra personer varav tre ombud. Kristin Svensson valdes om som
ledamot i Distriktsstyrelsen.
Årets Skåneäventyr anordnades i början av oktober i Helsingborg. Helgen bjöd på en
stadshajk med varierande aktiviteter runt om i staden, med övernattning på Råå camping. Från
kåren deltog fem äventyrarscouter och tre ledare.

FÖRBUNDET
Årets Förbundsråd hölls i Lund, detta i samband med att även resten av IOGT-NTO-rörelsen
kommit till staden för att träffas och ha möten. Att just Lund stod värd för hela rörelsen beror
på att nästa års kongresser kommer att hållas i staden. På plats från kåren var Erik Norberg,
som dels medverkade vid Förbundsrådets aktiviteter och dels hade möte med IK, NSF:s
internationella kommitté, vilken han den helgen blev en del av. En annan av kårens
medlemmar som under året gått med i en av förbundets arbetsgrupper är Kristin Svensson,
som numer är en del av LÄR, som sysslar med program- och utbildningsfrågor inom
förbundet.

SCOUTERNA RIKSORGANISATIONEN
På demokratijamboreen, Scouternas årsmöte, deltog två personer från kåren varav ett ombud.
I år hölls mötet på Kristianstad Arena och Yllan i Kristianstad. Förhandlingarna bjöd på
mycket diskussioner och bland annat klubbades en ny policy igenom. Dessutom valdes en ny
styrelse med ett helt nytt ordförandepar.
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SLUTORD
2014 har varit något av ett mellanår för Fleninge-Ödåkra Scoutkår. Vi har inte haft riktigt lika
många aktiviteter som tidigare år, vi har blivit något färre ledare och funktionärer och vi har
inte haft riktigt samma energi som brukar prägla vår verksamhet. Trots det har vi bara minskat
vårt medlemsantal marginellt, och vi har till och med haft ett större deltagande på våra
aktiviteter, jämfört med föregående år. Under året uppmärksammade vi också valåret med ett
extra fokus på demokrati, som inte minst resulterade i motioner från äventyrarscouterna till
årsmötet.
Vi ser inte på 2014 som ett misslyckat år, utan snarare som ett år då vi haft chansen att vila
upp oss lite för att hämta ny energi, och ett år då vi haft möjlighet att komma med nya idéer
och kunnat rucka lite på etablerade traditioner. Redan till nästa vårtermin har vi tänkt prova en
ny form på verksamheten för våra minsta scouter, och det finns också en hel del andra idéer
för hur vi ska kunna förbättra vår verksamhet.
Inför 2015 siktar på vi ett mer aktivt år med fler aktiviteter och ett ännu högre deltagande. Vi
tvivlar inte en sekund på hur bra scouting vi bedriver i Fleninge-Ödåkra Scoutkår, och under
det kommande året vill vi att ännu fler ska vara en del av vår verksamhet. Inte minst vill vi
rikta ett lite extra fokus mot de vuxna som vi tror kan få ut mycket av att vara aktiva i
Fleninge-Ödåkra Scoutkår, och som också är en förutsättning för att kunna fortsätta erbjuda
alla barn och unga i Ödåkra en meningsfull och rolig fritid. Tillsammans samlar vi nu krafter
för att göra 2015 till ett fantastiskt scoutår!

Ödåkra den 12 februari 2015
Styrelsen för Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Kristin Svensson

Erik Norberg

Louise Svensson

Cecilia Nilsson
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KÅRSTYRELSENS FÖRSLAG
Förslag nummer 1
Arvoden, rese- och traktamentsersättningar
Styrelsen föreslår
att reseersättning utgår med milersättning enligt det statligt fastställda skattefria beloppet eller
för kostnaden att resa med kollektivtrafik, för medlemmar inom kåren, för resor till och från
möten och arrangemang. Samåkning skall ske i möjligaste mån.
att kåren betalar arrangemangsavgift, resa och ev. uppehälle (vandrarhem för Förbundsmöte
(FM) och Demokratijamboree (DJ) i de fall det alternativet finns - annars hotellkostnaden) för
de som utses till kårens ombud vid FM och DJ, samt resekostnad för kårens ombud vid
Distriktsmöte (DM). Skulle fler än de utsedda ombuden vilja åka delas ersättningen för
ombuden på alla deltagare, så att alla betalar lika mycket.
att kåren betalar resa och lägeravgift för det antalet ledare som krävs till externa läger som
kåren skickar scouter på.
Förslag nummer 2
Årsavgift för 2016
Styrelsen föreslår
att årsavgiften för 2016 fastställs till 400 kr/kalenderår. De som börjar till hösten betalar 200 kr
för höstterminen.
att årsavgiften för ledare, funktionärer och stödmedlemmar fastställs till 100 kr/kalenderår.
att låta styrelsen besluta om eventuell reducerad avgift för medlemmar som av någon
anledning inte kan närvara vid så många möten.
att en påminnelseavgift på 50kr läggs på om det behövs skickas ut påminnelse för
medlemsavgiften.
Förslag nummer 3
Arrangemangsplan 2015 (se bilaga)
Förslag nummer 4
Arbetsplan 2015 (se bilaga)
Förslag nummer 5
Budget 2015 (se bilaga)
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Styrelsens förslag nummer 3
Arrangemangsplan för 2015
Styrelsen föreslår
att kåren skall arrangera respektive delta i nedanstående arrangemang, utöver den ordinarie
verksamheten.

Arrangemang

Arrangör, plats

Januari
v5
23-25

Terminsstart
Ordförandesamling

Kåren, Lokalen
NSF, Stockholm

Februari
13-15

Kick off: Kom ut!

LÄR, Stockholm

Mars
1
20-22
29

Årsmöte
Roverforum
Distriktets Årsmöte

Kåren, Lokalen
Ransberg
Distriktet, Klippan

17-19
17-19
23
30

Majblommeförsäljning
Äventyrarhajk
Utmanarting
St Georg
Valborgsfirande

Kåren
Stora Levene
Kåren
Ödåkra

Maj
9
14-17

Förbundsråd
Vårläger

Kulla Scoutdistrikt, Sonnarp

Juni
23-28

Kongress IOGT-NTO

IOGT-NTO, Lund

Juli
15-11 aug
16-23
17-26

World Scout Jamboree
Solvarg
Kom ut! Kungsleden

Japan
Förbundet, Kungshol
Kungsleden

Ledaraktivitet

Kåren

Terminsstart
Ödåkradagen
Skåneäventyret

Kåren
Föreningen Ödåkradagen, Ödåkra
Skåne Scoutdistrikt

April

Augusti

September
5
25-27
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Oktober
Halvårsmöte

Kåren, Lokalen

Förbundsmöte

Sörmland

Julavslutning

Kåren

Januari 2016
Terminsstart

Kåren

Februari 2016
Årsmöte

Kåren

November
6-8
December
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Styrelsens förslag nummer 4
Arbetsplan för 2015
Medlemmar
För att kunna fortsätta erbjuda bra verksamhet i Fleninge-Ödåkra Scoutkår är aktiva ledare en
förutsättning. De senaste åren har vi upplevt en nedgång i antalet ledare, och behöver därför
fokusera på att rekrytera fler, för att kunna ta emot alla de barn och unga som vill ta del av vår
verksamhet.
* Jobba med riktad rekrytering av vuxna
* Bjuda in anhöriga till våra medlemmar att delta i verksamheten, för att skapa en naturlig ingång
* Ta hjälp av en scoutkonsulent för att få tips och hjälp kring ledarrekrytering
Målsättning: Att under 2015 öka antalet aktiva ledare på avdelningarna med två personer.
Aktiviteter och program
För att behålla våra fantastiska medlemmar men även för att locka nya medlemmar krävs ett roligt
och utvecklande terminsprogram samt aktiviteter och övernattningar utöver den ordinarie
verksamheten. Styrelsen vill år 2015 satsa extra på friluftslivet, i enlighet med Nykterhetsrörelsens
Scoutförbunds tema för året.
* Anordna friluftslivsaktiviteter i varierande svårighetsgrad för alla åldersgrupper
* Väva in friluftslivet lite extra i terminsprogrammen
* Delta i förbundets kickoff, där det framarbetade programmaterialet presenteras.
Målsättning: Att alla avdelningar använder sig av programmaterialet som förbundet erbjuder,
någon gång under 2015.
Utbildning
Utbildning spelar en central roll i utvecklingen som ledare. Genom att uppmuntra våra ledare till att
delta i olika sorters utbildningar säkerställer vi den höga nivå som vi vill ska finnas i FleningeÖdåkra Scoutkårs verksamhet. Enligt beslut på Demokratijamboree ska alla ledare inom
scoutrörelsen gå en utbildning i Trygga möten minst vart tredje år, vilket inte alla ledare i kåren
uppfyller i dagsläget.
* Marknadsföra och erbjuda de Trygga möten-utbildningar som anordnas i regionen, oavsett
arrangör.
* Anordna en Trygga möten-utbildning i scoutlokalen
* Betala kursavgift och resekostnad för de ledare som deltar i en Trygga möten-kurs
Målsättning: Att alla ledare ska ha en uppdaterad utbildning i Trygga möten i slutet av 2015.
Fokusområde 2015: Redskap och verktyg
För att kunna bedriva en bra verksamhet krävs verktyg i form av materiel och redskap. Även om
mycket av det vi behöver redan finns i kårens ägo är det i nuläget svårt att få en överblick över vad
som kan användas. Därför skulle det behövas en ordentlig utrensning och inventering av kårens
förråd.
* Organisera förråden enligt principen ”var sak på sin plats”
* Slänga ut materiel som inte har använts under de senaste åren
* Se över inköpsbehoven för kårens förråd
Målsättning: Att genomföra en städ- och inventeringsdag någon gång under 2015.
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Styrelsens förslag nummer 5

BUDGET 2015
Intäkter
Medlemsavgifter
Aktivitetsbidrag
Kurser
Upplevelsebidrag
Lägerbidrag
Spårare
Upptäckare
Äventyrare
Utmanare
Rover
Ledare
Styrelse
Kårgemensamma arrangemang
Kårexterna arrangemang
Resor
Årsmöten
Försäkring
Administration/PR
Anslag
Uthyrning
Scoutkläder etc
Nyanskaffning materiel
Representation/Gåvor
Hyresbidrag
Hyra
Lokalunderhåll
Förbrukningsmateriel
Ränta
Övrigt

SUMMA
BALANS

Budget 2014

Budget 2015

22 500,00
35 000,00
6 000,00
20 000,00
8 000,00
500,00
500,00
3 000,00
500,00
500,00
0,00
0,00
20 000,00
5 000,00
0,00
500,00
0,00
0,00
10 000,00
14 000,00
1 000,00
0,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00

20 000,00
34 000,00
15 000,00
25 000,00
6 000,00
500,00
500,00
3 000,00
500,00
500,00
0,00
0,00
20 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
14 000,00
1 000,00
0,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00

159 000,00

162 000,00

Utgifter
Medlemsavgifter
Aktivitetsbidrag
Kurser
Upplevelsebidrag
Lägerbidrag
Spårare
Upptäckare
Äventyrare
Utmanare
Rover
Ledare
Styrelse
Kårgemensamma arrangemang
Kårexterna arrangemang
Resor
Årsmöten
Försäkring
Administration/PR
Anslag
Uthyrning
Scoutkläder etc
Nyanskaffning materiel
Representation/Gåvor
Hyresbidrag
Hyra
Lokalunderhåll
Förbrukningsmateriel
Ränta
Övrigt
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Budget 2014 Budget 2015
6 500,00
0,00
6 000,00
20 000,00
0,00
1 500,00
1 500,00
4 000,00
2 500,00
2 500,00
1 000,00
1 000,00
20 000,00
3 000,00
20 000,00
3 000,00
3 200,00
3 300,00
0,00
0,00
2 000,00
18 000,00
1 000,00
0,00
35 000,00
3 000,00
1 000,00
0,00
0,00

7 500,00
0,00
15 000,00
25 000,00
0,00
3 000,00
2 000,00
4 500,00
2 500,00
2 500,00
1 000,00
1 000,00
20 000,00
3 000,00
10 000,00
3 000,00
3 200,00
2 300,00
0,00
0,00
1 500,00
15 000,00
2 000,00
0,00
35 000,00
2 000,00
1 000,00
0,00
0,00

159 000,00

162 000,00
0,00

