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Kårens verksamhet
Allmänt under året
Styrelsen
Styrelsen har haft nio protokollförda möten under året. Nya styrelsemedlemmar har tillkommit, vilket har gett ny energi och många nya nyttiga och härliga idéer till kårens utveckling
och till verksamheten.
Bidrag
Aktivitetsbidrag söktes i februari för kårens verksamhet och under året, direkt efter respektive
aktivitet, har bidrag sökts för 24-timmarssegling, ledarutbildningar, sommarens läger, samt
för övernattningar. Kåren har fått bidrag från Stockholms stads Idrottsförvaltning/Föreningsbyrån, för samtliga sökta aktiviteter.
Statsbidrag har sökts via Scouternas riksorganisation.
Bidrag för inköp av brygga söktes även från Stockholms stads Idrottsförvaltning/Föreningsbyrå, som gav oss 120 000 kr!!!! (Se vidare nedan under ”Ny brygga”.)
Båtar
Lördag-söndag 26-27 april var det båtfixning för alla intresserade. Kåren bjöd som vanligt på
hamburgare och korv, tillagat på Muurika, på söndagen. Sjösättning av samtliga båtar skedde
den 1 maj och transport till Sjöstan gjordes den 3 maj. Vår båtansvarige, Björn Sandström,
ledde arbetet och allt blev klart innan det var dags för sjösättning.
Motorn till följebåten blev stulen i augusti och en ny motor inköptes direkt då seglingsverksamheten var i full gång i och med terminsstart.
Den 4 oktober transporterades alla båtar till Sätra varv och dagen efter togs de upp för vinterförvaring. Kåren bjöd som vanligt på hamburgare och korv. Tyvärr var uppslutningen sämre
än tidigare år vilket gjorde att vi blev tvungna att bjuda in till ytterligare ett tillfälle, 18 oktober, då vi blev klara på en timme. Då bjöd kåren på fika med bullar.
Ny brygga
Genom att vi fått generösa bidrag både från Flottans Ungdomsstiftelse och Stockholms stads
Idrottsförvaltning/Föreningsbyrån, kunde vi under våren beställa och köpa en helt ny cementpontonbrygga (12 meter lång)! Denna levererades i maj och efter sjösättning och transport till
Sjöstan, kunde kårens båtar förtöjas vid denna nya fantastiska brygga – vi är så glada och
tacksamma för bidragen som möjliggjort detta. (Den gamla bryggan skänktes till vår kontaktperson inom Hammarby Motorbåtsklubb, som tack för deras stöd under åren.)
Pengarna räckte även till nya Y-bommar, men inte till ny dörr/staket, som monterades ner av
ett gäng ledare/föräldrar och monteras fast på den nya bryggan.
Vid terminsavslutningen fotograferades alla Spårarscouter med bryggan som bakgrund och
det fotot tillsammans med tackbrev, skickades under sommaren till Flottans Ungdomsstiftelse,
Stockholms stads Idrottsförvaltning/Föreningsbyrån och till Per Ankersjö (se under ”Möteslokal” nedan.)
Kårstämma 2014
Vi valde att genomföra Kårstämman i samband med Äventyrs/Upptäckarscouternas ordinarie
avdelningsmöte, den 11 februari, precis som tidigare år. Det blev ett bra årsmöte, där roller
som ordförande, sekreterare, justerare, ansvarsfrihet och ekonomiska termer fick förklaras, så
att alla förstod. Scouterna deltog med intresse och var med och röstade. Vi tog en paus och åt
och drack kaffe, te, saft och hembakad chokladkaka med hallonsås och de som ville kunde
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också gå hem, då klockan närmat sig 20.00, den vanliga avslutningstiden. Vi upplevde detta
som ett väldigt positivt sätt att ha årsmöte på, även detta år.
Möteslokal
I mars fick vi information om att vi inte kommer att bli ”utkörda” ur GlashusEtt, utan kan
fortsätta att låna konferensrummet! Något som glatt alla oerhört mycket. Det är kåren tillsammans med två andra föreningar (Sjöstadens Hembygdsförening och Sjöstadsföreningen)
som tack vare Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) som möjliggjort detta. (Ett tackbrev
med foto från terminsavslutningen vid kårens nya brygga skickades undersommaren 2014 till
P. Ankersjö, se ovan under ”Ny brygga”.)
Vi kommer att skriva ett kontrakt och betala en årshyra direkt till Stockholm Vatten. I och
med detta har vi nu köpt lagerhyllor och även fått en del gamla bokhyllor till skänks och kunnat sätta upp dessa i en kulvert längst ner i GlashusEtt, där vi kan förvara programmaterial
och en del annat material som lyktor, stormkök, livlinor etc. som behövs i verksamheten, något som underlättar enormt för ledarteamen.
Det känns mycket skönt för kårens fortsatta levnad att vi nu kan koncentrera oss mer på verksamheten i o m att vi nu har en mer fast lokal.
Efter en slumpartad kontakt med dåvarande kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (Fp), under
Sjöstadsdagen den 6 september, kommer kåren också att få låna Bildverkstan i LUMAbiblioteket, för att använda som möteslokal. Kontrakt kommer även att skrivas med dem och
vi kommer att starta med en kväll/vecka. Våra bägge Spåraravdelningar kommer att utnyttja
den lokalen mycket framöver. (Se även under rubriken ”Sjöstadsdagen”.)
STORT TACK till både nämnda politiker och kommunala organisationer för möjligheten att
vi nu får tillgång till i princip de enda två lokaler som finns i Hammarby sjöstad, för vår verksamhet.
Förrådslokaler
Den 17 mars gjordes en genomgång av allt material i förrådet på Kungsholmen. Förrådet är
fortfarande mycket välorganiserat och det är fortfarande AFA Fastighetsbolag som lånar ut
denna lokal. Eftersom vi flyttat över en del material till kulverten i GlashusEtt, finns det gått
om plats för det material som förvaras här.
Under seglingssäsong använder vi Stor-trissens ruff som lagringsplats för segel och flytvästar.
Under hösten har det blivit klart att vi kommer att få tillgång till en lokal hos Kustbevakningen, på Ljusslingan, där vi kommer att förvara segel och flytvästar, under seglingssäsong, vilket kommer att bli mycket bra.
Web-sidan
Sara Modig fortsätter att ta ansvar för kårens hemsida och uppdaterar med foton, filmer, anmälningslänkar, info om läger och övernattningar, länkar och mycket annat. Vi har en levande
hemsida och arbetet med att göra den ännu bättre fortsätter.
Nya ledare (utan egna barn i verksamheten)
Sarah Dufberg kände att hon ville ha en Utmanarledarkollega och gärna en seglingskunnig
sådan och via Facebook och en gemensam kamrat, fick hon kontakt med Thérèse af Klercker.
Dessa två arbetar nu ihop om Utmanarlaget Orkanen och har massor med nya fräscha uppslag
och idéer och det är nu full fart på Orkanen……..
Thérèse är ett mycket erfaren Scout, ”uppvuxen” i Saltsjöbadens sjöscoutkår och bidrar med
mycket till vår verksamhet. Varmt välkommen till oss Thérèse!
En bit in på hösten hörde Elin Sjöberg av sig till oss och undrade om hon kunde börja som ledare. Elin har varit Scout i hela sitt liv i Årsta scoutkår. Naturligtvis finns det plats för alla
som vill bidra och Elin är nu med på både de bägge Upptäckaravdelningarna och gör ett jätte3

bra jobb. Vi hoppas på att Elin ser oss som sin nya kår för lång tid framöver. Varmt välkommen till oss Elin!
Det är bland annat händelser som dessa som ger energi och en uppmuntran till hela kårens ledargäng.
Terminsavslutning, vår
Vårterminsavslutning med segling hölls söndag 15 juni. Spårarscouterna seglade på förmiddagen och övriga avdelningar på eftermiddagen. Mitt på dagen hade vi gemensam avslutning
vid Abborrberget.
Det blev en trevlig avslutning med filtar, med medhavd mat och dryck och alla Spårar-Upptäckar-Äventyrs-och Utmanarscouter fick vårterminens deltagarmärken, samt även simmärken och knivbevismärken delades ut.
Vår mångårige Äventyrsledare, Richard Bremberg, avtackades med ett exemplar av ”Sjöscouternas kokbok”.
Terminsavslutning, höst
Hölls under Lille-julsövernattningen, se nedan.
Övernattningar
Vårövernattning, 5-6 april
Vårens övernattning hölls på Värmdö, i scoutstugan Ålstäket som hyrdes av Värmdö sjöscoutkår. 14 Spårare, 13 Upptäckare, 8 ledare och 12 föräldrar hade en trevlig och rolig övernattning i vårsolen. På lördagens program fanns bland annat en samarbetsövning, allemansrätt, scoutkunskap, livlinekastning och att göra bidrag till hemsidan – vad är roligast med
scouterna? Härliga teckningar tillverkades som sedan fotograferades och lades ut på hemsidan, med Scouternas egna kommentarer – en härlig modernisering av en programaktivitet! Eftermiddagens fika bestod av eget grillat pinnbröd.
På lördagskvällen genomfördes en fantastisk silver-och pälsjakt, där det gällde att ta sig förbi
de vaktande tullarna, som stoppade pälsjägarna på deras väg till staden för att sälja sina pälsar
och få silverstycken istället – hårda tullare försökte hitta både pälsar och silverstycken, men
misslyckades oftast…….
Söndagen gick i eldens tecken där Scouterna fick lära sig mer om eldstål och fnöske, att själv
göra upp eld på detta sätt och mer traditionella. Knivbevisgenomgång och knivslipning genomfördes och så även chifferlösningar och att lyssna på fågelläten. Lunchen, hajkbomb med
diverse ingredienser tillverkades och åts utomhus.
Efter disk och städning, var det sedan dags att packa ihop och trötta, glada och mycket ”eldluktande” åkte alla tillbaks hem igen.
Vandringshajk, 25-26 april
Äventyrsscouterna genomförde i slutet av april en vandringshajk, där de hade planerat både
program och mat själva. De stod också för inhandling av maten, i varje patrull. Vandringen
genomfördes längs Sörmlandsleden, i Tyresta nationalpark. Natten tillbringades i ett fast
vindskydd, där man lagade middag och mös på kvällen. Efter frukost på söndagen gick patrullerna tillbaks mot staden och trötta och nöjda tog man bussen hem till Sjöstan.
Lille-juls-övernattning, 6-7 december
Vi var på traditionell Lille-juls-övernattning under 2:a-adventshelgen, vi hade hyrt Briggen,
Saltsjöbadens sjöscoutkårs hus, i Saltsjöbaden. Temat för övernattningen var att använda de
kunskaper som Scouterna fått under sin scouttid, med fokus på att vara utomhus så mycket
som möjligt. Dessutom tillkom julens olika bestyr såsom julbord och så julpysslade vi under
helgen.
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Utomhusaktiviteterna bestod av patrullorientering, eldning, kasta livlina, tända spritkök, lösa
scoutchiffer, hitta på en historia med de saker de funnit på marken, samt att lära känna sig
själv och andra i en ny åldersblandad scoutpatrull. De äldre Scouterna var helt underbara i sin
ledande scoutroll och tog väl hand om de yngre i respektive patrull, samt de yngre Scouterna
följde de äldre på ett beundransvärt sätt.
Kvällen ägnades åt sångstund, med både ”scoutsånger” och julvisor samt märkesutdelning
som terminsavslutning, till dem som tagit scoutmärken och bevis under hösten.
Söndagen fortsatte i samma anda där Scouterna var utomhus större delen av dagen. Även lunchen tillagades och åts utomhus.
Efter lunch var det dags att packa ihop det sista, städa och säga hej då efter en lyckad helg.
Även denna gång stod vår utmärkte ”kårkock” Krister Wennberg för maten och assisterades
av Annelie. Tack Krister och Annelie för all god ”jul”-mat.
Det var många som ville följa med på denna övernattning och vi blev tvungna att sätta stopp
då vi hade nått 75 anmälningar – detta för att inte huset rymmer fler och för att vi rent säkerhetsmässigt skulle klara av övernattningen. Det fortsatte dock att komma in anmälningar och
dessa personer satte vi upp på en kölista.
Vi ska också tacka alla deltagande föräldrar som var med och stod som stationskontrollanter,
stöd till patrullerna och inte minst som utmärkta köksbiträden. Tack till samtliga deltagare
som bidrog till Hammarby sjöscoutkårs Lille-juls-övernattning.
Utbildning
Ledarutbildning Scout
Carl-Henrik ”Hoffe” von Hofsten har under våren 2014 slutfört sin Ledarutbildning Bas.
Hoffe tyckte att utbildningen var mycket givande och gav nya idéer.
Sjöscoutledarutbildning - SjöLu
Mats Regnell, Håkan Sennton och Carl-Henrik von Hofsten, deltog alla tre i sjöscoutledarutbildningen SjöLu, en septemberhelg på Vindalsö.
En mycket inspirerande och givande utbildningen var omdömet från alla tre – mycket roligt
att en helg kan ge så mycket!!
Trygga möten
Den 28 januari hade styrelsen en gemensam diskussion om utbildningens innehåll. Samtliga
ansåg att det är en mycket bra utbildning som väcker tankar, men också lägger stort ansvar på
alla ledare. När ska man eventuellt ”ingripa” och när ska man backa? Till vem (Polis/sociala
myndigheter) ska man anmäla/kontakta? Vi kom fram till att vi i så fall behöver diskutera och
stötta varandra – det är helt enkelt ett alltför svårt beslut för den enskilde ledaren, om det inte
är/finns uppenbara signaler.
Under året har fler övriga ledare/vuxna (alla över 15 år) genomfört utbildningen, men ännu
inte alla, men respektive avdelningsledare jobbar vidare i ledarteamen och kommer framöver
att genomföra motsvarande diskussion.
Utbildning om barn med särskilda behov
Genomfördes av Ann-Sofie, vid samma tillfälle som vi höll ”Trygga möten”-diskussionen.
Många bra tips om hur man bemöter barn/ungdomar som behöver ”lite mer”, även om vi som
ideella ledare inte har information om eventuella diagnoser.
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Visions-och måldiskussion
Då kårens ledargäng vuxit genom förde vi den 16 oktober en ledardag som började med gemensam pizzalunch. Vi hade en genomgång av Sjöstjärnan (Sjöscouternas program) och använde den som utgångspunkt. Vi diskuterade vilka kunskaper och upplevelsemål som Scouterna ska få uppleva såsom Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare.
Dels diskuterades vilka sjökunskaper vi ska ha som mål – vi diskuterade olika A, B & Ccertifikat, som man kan ta under sin scoutperiod. Vi diskuterade även vilka ”ledarfunktioner/ansvar” vi ska ha i kåren, exempelvis Programgrupp, Lägergrupp, Materielgrupp osv. Vi
kommer att ha en uppföljning i februari 2015. En givande dag med bra diskussioner.
Kölistan
Kåren hade vid årets slut 229 barn i olika åldrar på kölistan, som vill börja mellan år 2015 och
fram till 2022.
För att minska kön så har vi även i år 25 scouter/avdelning det är vad vi anser att GlashusEtt
och antalet seglingsplatser klarar.
Valborgsfirande i Hammarby sjöstad
För första gången deltog kåren i det Valborgsfirande som Sjöstadens Hembygdsförening och
Hammar by sjöstadsförening ordnar. Vi stod som parkeringsvakter, eldvakter och sålde lotter,
under kvällen. En mycket trevlig kväll, utan några tillbud. Det var Scouterna själva som sålde
lotter och hjälpte till som parkeringsvakter, med ledare och föräldrar var med och tände bålet
och sedan agerade eldvakter – ända tills brasan slocknat fram på småtimmarna. Kåren fick bidrag för detta av arrangerande föreningar, vilket vi tacksamt tog emot.
Tack Mats R. för ditt engagemang att vi kom med och inför nästa år kommer vi att börja planera tidigare och också göra vår insats ännu bättre!
Sjöstadsdagen
Lördagen 6 september deltog några representanter från kåren i Sjöstadsdagen och passade då
på att gå runt och samla ihop namnunderskrifter för att pressa på Stadsdelsförvaltning, Idrottsförvaltningen och stadens politiker, att ordna lokaler för föreningsverksamhet i allmänhet och
till kåren i synnerhet. Mats R. stod bakom detta också och även idén om att bygga en föreningslokal i foten av Hammarbybacken. Vi får se i framtiden vad detta förslag kan innebära.
Eftersom det var endast en vecka kvar till kommande riksdags- landstings- kommunal-val, var
i stort sett samtliga politiska partier närvarande, vilket gjorde att vi kunde få namnunderskrifter från dem och även prata med dem ”i egen sak”. Detta ledde senare fram till en påringning
angående att få låna Bildverkstan i LUMA-biblioteket. (Se även ovan under rubriken ”Möteslokal”.)
Sjöscoutseglingar – Kappsegling på Riddarfjärden
För första gången var kåren med och kappseglade i Scouternas egen kappsegling, som hölls
på Riddarfjärden, 20-21 september. Sjöscoutseglingarna ordnas av Stockholms scoutskeppslag. I härlig vind och solsken genomfördes kappseglingen enligt LYS, då olika kårer äger
olika båttyper. Kåren deltog med två Monark 606. Vi behövde verkligen inte skämmas för
vårt deltagande då en besättning kom på andra plats och den andra besättningen på sjunde
plats. Mycket bra gjort av Utmanarscouterna Hanna Sandström och Maria Bremberg, med besättningar.
Stockholms scoutdistrikts Distriktsstämma på Vässarö
Som delegat för kåren närvarade Sarah Dufberg, det var en snabbt avverkad stämma då inga
motioner inkommit. Stämman hölls söndag 26 oktober.
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Scouternas Demokratijamboree, i Kristianstad
Som delegat för kåren närvarade Sarah Dufberg, detta var ingen snabbt avverkad stämma då
massor av motioner inkommit och trots påverkanstorg blev det många och långa diskussioner
och inlägg innan omröstningar kunde ske. Demokratijamboreen hölls 22-23 november.

Verksamheten
Spårarscouter
Avdelning Brisen
Vårterminen
Vårterminen för Brisen inleddes med ett sjukvårdsmöte och sedan var vi ute och åkte skridskor och på mötet därefter lärde vi oss hur en eld fungerar och hur en ficklampa ska hanteras.
Simning, djur och natur och knopar höll vi också på med, sedan handlade resten av terminen
mest om båtar, sjökunskap och till sist seglade vi under slutet av terminen.
Höstterminen
Höstterminen inleddes som vanligt med segling och när båtarna var uppe på land höll vi på
med knivar, sjukvård, matlagning över öppen eld och lärde oss om allemansrätten. Terminen
avslutades med Lille-juls-övernattningen i scoutlokalen Briggen ute i Saltsjöbaden. Sista mötet hade vi tillsammans med avdelningen Sunnan då märken och scoutskjortor delades ut.
Avdelning Sunnan
Vårterminen
Under våren hade vi möten varje vecka. Vi övade på knopar, att tända lyktor och orientering.
När seglingssäsongen startade lärde vi oss om sjökortet, vilka sjömärken som man behöver
känna till och säkerhet på sjön. Väl i båtarna fick scouterna segla själva under överseende av
en ledare och en förälder. Vi avslutade terminen med sommarlägret på Vindalsö där vi fick
praktisera och repetera allt vi lärt oss under terminen.
Höstterminen
Under höstterminen har vi seglat, haft utbildning av att tända fotogenlampa och alla dess delar, vi har lärt scouterna att stadsorientera och lära känna sin hembyggd, vi har lärt scouterna
att tända eld och använda kniv samt slagit knopar, och byggt vindskydd. Målet med hösten
aktiviteter har varit att introducera scouten i scoutens olika göromål samt att skola in dem att
agera i patrull. Alla andraårs scouter har också fått vara patrulledare för sin patrull under
minst ett helt möte.
Upptäckarscouter
Under 2014 har Upptäckaravdelningarna skiftat medlemmar från en äldre till en yngre sammansättning. Under vårterminen deltog scouter födda 2002-03, under höstterminen var födelsetalen främst 2003-04. De båda Upptäckaravdelningarna har haft samma mål och innehåll i
verksamheten. Under året har permanenta patrullnamn bildats.
13/1 hölls en gemensam julgransplundring med dans.
Avdelning Kuling
Avdelningen innehåller patrullerna Uttern, Illern och Bävern.
Vårterminen innebar 18 medlemmar, höstterminen 20. Fasta möten hölls båda terminer under
två timmar varannan tisdagskväll, sammantaget 11 på våren och 11 under höstterminen.
Avdelning Nordan
Avdelningen består av patrullerna Knipan, Svärtan och Viggen.
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Under vårterminen deltog 17 scouter i avdelningens verksamhet, under höstterminen 21. Fasta
möten hölls båda terminer under varannan torsdagskväll, sammantaget 11 på våren och 10
under höstterminen.
Verksamhetens innehåll
Avdelningens verksamhet har planerats av avdelningsledare Mats Regnell, men ett antal föräldrar och äldre scouter har deltagit i verksamheten. Under varje möte har två till sex vuxna
tagit aktiv del i aktiviteterna.
Fasta möten
Under 2014 har inomhusaktiviteterna organiserats kring följande teman: Hantverk med tillverkning av halsdukssöljor, skinnskärp och skifferbok, sjömanskap med sjökortssymboler,
sjötermer och utprickningssystem, scoutkunskap med knopslagning och surrning samt LABC.
Utomhusmöten har inneburit: simning och livräddning i Eriksdalsbadet, naturstig med botanik
och smådjurskunskap, resning av bivack/vindskydd, eldning och matlagning, praktisk surrning av lägerkonstruktioner, djurspår i snö, karta och kompass samt segling i Hammarby Sjö
vid sju tillfällen.
Äventyrsscouter – Avdelning Stormen
Vårterminen
Under vårterminen så hade vi vintersport och matlagning på Sicklasjön, vi diskuterade scoutdemokrati och var med på kårens kårstämma/årsmöte. Vi hade genomgång av sjukvård med
Caroline Polletto, med praktiska övningar. Kryssarklubben kom på besök under våren och vi
blev inspirerade att delta på 24-timmars-kappseglingen i juni.
Vi var ofta ute under våren och övade på att sätta upp vindskydd och att göra upp eld. I slutet
av april så hade vi en hajk i Tyresta naturreservat, där Scouterna gjorde all planering själva.
Vi bodde i ett fast vindskydd vid Ugglekojan (Sörmlandsleden etapp 5).
Inför båtsäsongen fixade vi med båtarna. Sjösättningen och hemseglingen gick utmärkt. Seglingar i Sjöstan under maj och början av juni.
Äventyrarna ställde upp med 2 (ledar)-båtar i Kryssarklubbens 24-timmars-segling, där 7
Scouter seglade dygnet runt, 7-8/6. Mycket spännande.
Höstterminen
Vi genomförde tre seglingstillfällen under hösten. Vi fick in en ny Äventyrsscout och var
mellan 10-15 deltagare på varje möte.
I september deltog vi i sjöscoutseglingarna med två båtar och gott resultat i lätt vind.
Under den senare delen av hösten har vi i programmet introducerat navigering med kursutläggning, tävlat i geocaching, eldat, kört en organisationstävling, arbetat med patrulledarskapet och patrullen. Vi har under terminen etablerat tre nya patruller med namnen Fregatten,
Skonaren och Briggen.
Utmanarscouter – Avdelning Orkanen
Vårterminen
Hölls möten tillsammans med avdelning Stormen.
Höstterminen
Under höstterminen startade Utmanarlaget Orkanen sin ”egen” verksamhet och då med ytterligare en ledare, Thérèse af Klercker. Laget har haft ca 10 medlemmar och haft en mängd
olika aktiviteter, som bestämts av laget gemensamt och oftast via deras egen Facebookgrupp.
En filmkväll och ett bejublat barnkalas med lekar kan nämnas som två av aktiviteterna som
hållits under terminen.
8

Jims gäng – Sickla (avdelning för funktionsnedsatta Scouter)
Vårterminen
Jims gäng, som nu har femton medlemmar, har fortsatt sin verksamhet under 2014 med 13
möten under våren. Närvaron har varit god. Vid många möten har hela gänget varit med.
Under våren arbetade vi med framför allt med två teman, dels kroppen (sjukvård, nyttig mat,
vikten av motion osv.), dels natur (med övningar ute och inne). Ledarsituationen har ljusnat
under året eftersom två scoutmammor, varav en erfaren scoutledare, kunnat vara med vid
många möten. Insatserna från Sickla fritidsgård är fortsatt av största vikt för att vi ska kunna
genomföra programmet.
Höstterminen
Jims gäng genomförde 11 möten under hösten. Vi fortsatte på samma teman under hösten
men hann också med två möten med hantverk och ett med internationellt tema i anslutning till
FN-dagen. Två höjdpunkter var ett reflexspår en mörk novemberkväll och ett studiebesök på
Livrustkammaren. Ledarsituationen har varit densamma och insatserna från Sickla fritidsgård
är fortfarande av största vikt.

Sommar 2014
Kårläger på Vindalsö
Årets läger hölls vecka 33 i början på augusti på Vindalsö i Stockholms skärgård.
Antalet deltagare uppgick totalt till 103 stycken vilket är rekord (som vanligt) för kårläger och
det finns en film på www.sittbrunnen.se (stort tack Niklas för det), som ger ett 40 minuters
sammandrag av vad vi upplevde tillsammans under lägerveckan.
Eskaderseglarna ankom till Vindalsö måndag förmiddag, samtidigt som resten av kåren anlände med Waxholmsbåt till lägret.
Mycket jobb hade lagts på att planera ett omfattande sjö- och landprogram för lägret och flera
aktiviteter genomfördes för första gången. Bland höjdpunkterna kan nämnas:
- kanothajk där Upptäckarna paddlade iväg och övernattade på en strandklippa under
vindskydd
- kanotmeditation, att sitta och meditera tillsammans i kanoter flytande i viken utanför
stranden. Spännande och samtidigt avslappnande för deltagare och arrangörer
- fångarna på Vindalsö, skattjakt i patruller där Scouterna fick leta upp den försvunne
mohikanen, fiska efter skatter på havsbotten, fira sig över ett sund fullt med pirayor i
en hemmabyggd flotte, för att till sist hitta den försvunna skatten
- bygge av gungställning med rep och slanor
- navigering i mörker efter fyrar för Utmanare och Äventyrare som genomfördes med
motorbåt sent på kvällen.
Traditionsenligt genomfördes också en tävling i tältordning där två patruller fick dela på
första priset i form av Ballerinakex. Juryn var som vanligt noggrann och omdömesgill och
mutorna från deltagande patruller höll sig inom försvarbara gränser (färska bär, kaffe etc).
Storleken på lägret gjorde mathanteringen till en utmaning men kökstruppen, Ulf, Tina och
Sofia, klarade detta galant och med gott humör dessutom. Beröm även till föräldrar och Scouter som under kökstruppens ledning bidrog till att alla fick god och vällagad mat på rätt tid.
Lägret avslutades med ett lägerbål och sång som leddes med sedvanlig energi av Anna
Löfqvist Borg. Stort tack till alla som var med och genomförde kårens hittills största läger.
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Eskadersegling - Hammarby sjöstad-Vindalsö-Hammarby sjöstad
En eskadersegling hölls med kårens fyra 606:or som Utmanarscouterna genomförde under
helgen före lägret.
Eskadern utgick detta år från Grinda. Båtarna transporterades dit lördag eftermiddag och där
hamnade förtruppen mitt i en rockfestival med en milt sagt förfriskad publik i båtar, på bryggor och i land. Det var fullt i gästhamnen och rockmusiken dånade men vi lyckades finna en
natthamn för kårens båtar och lämnade kvar en mindre trupp (läs Niklas) som fick övernatta
med öronproppar.
Dagen efter mönstrade Utmanarbesättningarna på och seglade till Harö där man ankrade i naturhamn, lagade middag och övernattade i tält. På måndag morgon gick färden vidare mot
Vindalsö och lägerviken angjordes måndag förmiddag, samtidigt som resten av kåren anlände
med Waxholmsbåt till lägret.
Utmanarscouterna fick sedan segla hem båtarna till Ingaröfjärden där besättningarna mönstrade av och båtarna bogserades till Sjöstaden och hemmahamnen.
Vässarö
Kåren har haft två Utmanarscouter på konfirmationsläger, Hanna Sandström och Isabella Polletto, som bägge var mycket nöjda med vistelsen. Båda två var även på Vässarö under höstlovet, på ”Ris & Röj”.
Explorer Belt
Sofia Bremberg och Liselott Hultros deltog bägge två i denna vandring som i år gick i
Ungern. Under tio dagar vandrade de minst 16 mil och under vägens gång löste de uppgifter
för att lära sig mer om landet, kulturen och folket. Detta är en utmaning för den som vill lära
känna ett land på djupet, samtidigt som man utmanar sig själv. Explorer Belt är ett arrangemang bestående av två delar, dels vandringen och dels en rundresa där hela gruppen tillsammans upplever landet. Bägge två var trötta – och nöjda då de kom hem.

Ekonomi
Kårens resultat framgår av resultat- och balansräkning.
Styrelsen föreslår att årets resultat på 41 117,03 kr överföres i ny räkning.
Till årsmötets förfogande står:
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

61 060,99 kr
41 117,03 kr
102 178,02 kr

Gåvor
Vi följde också traditionen att ge de aktiva ledarna en julgåva, som i år var Scouternas nya
”tub”, även Erik Freudenthal, som arbetar i GlashusEtt och lånar ut konferenslokalen till oss,
fick också en julklapp – samma ”tub” som kårens styrelse/avdelningsledare.

Övrig verksamhet
Följande verksamhet har också genomförts, eller kåren varit representerad vid:
Våren 2014
2014-01-21
2014-02-11
2014-03-04

Kårstyrelse
Kårstämma
Kårstyrelse
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2014-03-17
2014-04-08
2014-04-26-27
2014-04-30
2014-05-01
2014-05-03
2014-05-06
2014-06-03

Förrådskväll
Kårstyrelse
Båtfixning
Valborgsfirande i Hammarby sjöstad
Sjösättning Sätra Varv
Transport av båtar från Sätra till Hammarby Sjö
Kårstyrelse
Kårstyrelse

Sommar 2014
2014-08-04
2014-08-05
2014-08-06
2014-08-08
2014-08-19

Packning av lägerpackning inför Björnö och eskadersegling
Matinköp av torrvaror
Matinköp till eskadersegling
Matinköp av kylvaror och transport av lägermaterial
Återställande av lägermaterial i förrådet, samt städning.

Hösten 2014
2014-09-02
2014-09-03
2014-09-20-21
2014-10-02
2014-10-04
2014-10-05
2014-10-05
2014-10-07
2014-10-07
2014-10-14
2014-10-26
2014-11-04
2014-11-09
2014-11-22-23
2014-12-02

Kårstyrelse
Planeringsmöte Sunnan
Sjöscoutdagen-Kappsegling, Riddarfjärden
Materialfixning i kulverten, G1
Transport av båtar från Hammarby Sjö till Sätra Varv
Båtupptagning, Sätra Varv
Planeringsmöte Sunnan
Kårstyrelse
Distriktets Kårordförandeträff
Bokhylleuppsättning och materialfixning i kulverten, G1
Distriktsstämma på Vässarö
Kårstyrelse
Bokhylleuppsättning och materialfixning i kulverten, G1
Demokratijamboree i Kristianstad
Kårstyrelse

____________________________
Yvonne Ekström
Kårordförande

___________________________
Annelie Lindqvist
Vice kårordförande
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