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Medlemmar

Vid verksamhetsårets utgång bestod kåren av 225 (208) medlemmar.
2019 år siffror inom parentes.

Antalet avdelningar har under året varit fördelade på resp gren enl följande
Antalet scouter per 2018-12-31 

2 Spåraravdelningar (Spröten,Antennerna) 45 (44) 
( 2 - 3 årskurs)

2 Upptäckaravdelningar (Havsörnen,Albatrossen) 48 (36) 
( 4 -5 årskurs)

2 Äventyraravdelning (Rovfåglarna,Fullriggaren) 40 (42)  
( 6 - 8 årskurs)

1 utmanarlag (Invictus) 20 (22) 
( åk 9 - 18 år )

medlemmar var i åldern 7 -25 år 179 (166)
 över 26  46 (40)

Könsfördelningen

Män 130 st, 57%    (115 st 55%)
Kvinnor  95 st,  43%    (92 st 45 %)

  

Kårverksamhet
Detta är kommer vi inte glömma i första taget. Inte mycket blev som det var tänkt när Covid-19 kom kring 
sportlovet. Vi ställde inte in så väldigt mycket men ställde om mer. I princip all verksamhet flyttade utomhus, 
har nog aldrig eldats så mycket vid stugan som i år.  Kåren tillverkade nästa 500 visir som vi delade ut till 
boenden i kommunen vilket var mycket uppskattat. Vi lånade under våren också ut vårat stora tält till 
vårdcentralen som dom använde i sin verksamhet.  Alla ledarsamlingar blev digitala och de fysiska möterna 
har hållits till ett minimum. Visst saknar man att träffas fysiskt men det har gått bra ändå att hålla kontakten.

Läger och hajker blev det inte mycket av , det som i normala fall är höjdpunkter.
Vi erbjöd öppen prova på segling ett antal onsdagar under sommarlovet  vilket var mycket uppskattat och 
flera återkom.

Jag är stolt över hur vi alla , scouter, ledare , funktionärer och föräldrar alla tillsammans har gjort det möjligt 
att ställa om på det sätt som vi har gjort. Det påtalas ganska ofta i bla media hur viktigt det är att barn och 
ungdomar har aktiviter att gå till även under detta år och vi har verkligen lyckats med. 
Stort tack till er alla.

Pandemin gjorde att vi fick tänka om med antalet deltagare på sjöskolan samt att vi inte kunde tillverka 
julgrupper. Två ganska stora inkomstkällor som påverkades. Dock sålde vi julgranar som vanligt med ett 
mycket bra resultat, sålde slut rekordtidigt. Vi fick också extra covid bidrag fråm kommunen samt att 
aktivitets bidraget baserades på 2019. Så totalt sätt har vi gjort ett bra år även ekonomiskt.   

Balans och resultaträkning finns i detalj i egna dokument

Stugan 

Stugan har i år används ovanligt lite eftersom all verksamhet i princip har bedrivits utomhus.
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Avdelningsverksamhet

Under våren bestod ledarteamet av Jakob Skogholm, Tanja Kure-Bonne, Sara Hedman, Charlotta Barker och 
Tobias Svärd.

Under hösten bestod ledarteamet av Jakob Skogholm, Jörgen Fränden, Åsa Classon, Tobias Svärd, Charlotta 
Barker och Tanja Kure-Bonne

Antalet aktiva scouter har under året varierat mellan 14-25 st på mötena.

Vi har under vårterminen haft demokratimöte, eldat, lagat mat, lärt oss om klimatet , knop möte, 
orienteringsmöte  och seglat.

Vi planerade om och förlade samtliga möten utomhus och verksamheten anpassades efter covid-19 
direktiven.

Kårhajken blev inställd men Spårarna åkte iväg på Miniscout ute på Vässarö.

Höstterminen började vi med naturstationer, scoutlagarna och gruppövningar där vi övade på att lita på 
varandra. Vi har haft matlagning och matpåsepyssel. Inför hajk lärde vi oss packa en ryggsäck.

I mitten av oktober hade vi tema hajk Halloween i Pålstorp. Blev en härlig helg med mycket pyssel och lek. 
Avslutade kvällen med hajkbomb och äpplepaj.

Vi har även under hösten lärt oss knopar, chiffer, morse och gått reflexspår.
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Vårschema 2020
18 januari, lör kl 9-13  Demokratimöte och eldning och korvgrillning.Samarbetsövning. Samling scoutstugan. 
Ledarna fixar maten med tag matsaker (kåsa, matkåsa, bestick) och sittunderlag. Utomhusmöte
31 januari, fre kl 18-20 Disco i scoutstugan med den andra spåraravdelningen Spröten. Scouterna bör ha ätit 
middag, då vi endast serverar snacks. Klädsel: Glitter! Massa olika stationer samt dans och fest
15 februari, lör kl 10-15 Vi åker till naturhistoriska museet samt pedeltågsäventyr
22 februari lör, kl.16-18 Thinking day, fackeltåg med samling i scoutstugan och hämtning vid 
Maden/tennisbanorna Tullinge strand. Klädsel varma kläder som inte är lättantändliga (gärna ylle). Långt hår 
bör sättas upp eller döljas under mössa. Vi serverar ingen kvällsmat men väl varmdryck och macka.  Övningar
kring jämställdhet.
14 mars, lör kl.10-13:30 Restaurang Nyckelpigan pop-up:ar i scoutsugan. Scouterna lagade maten och bjöd 
föräldrar på lunch kl 12:00. 
28 mars, lör kl. 10-13 Vandring till Skansberget med aktiviteter längs vägen även en topptur på 
flottsbroberget. Övningar i riktning.  Medtag egen matsäck , sittunderlag och vattenflaska. O
20 och/eller 23 april kl 18:30-20:00  endast Brouppgift till Albatrossen blev av.. 
24-25 april. Planerad Fredag till lördag (24-25/4) hajk och övernattning för 2-års, inställt endast vandring blev
av endags pass. Samling Lida parkeringsplats kl10-13 mot Brantbrink med övningar som knopar mm längs .
9-10 maj Lör-sön Kårhajk för hela St Botvid. Inställt blev mini Distriktetsdag med Albatrossen tillsammans på 
flottsbro. Olika stationer som trangia, samarbetsövningar mm
17 maj kl 09:30-11:30 Jollesegling segling för scouter som kan simma 200 , Samling vid Slipen/Tullinge 
båtklubb Tullinge Strand. 
23 maj kl 10- 14 Vandring ”skogsmilen”, samlingsplats vid Hantverksbyn i Flemingsbergsskogen. Mer info 
kommer med upphämtningsplats och sluttid, kommer. M
31 maj kl 09:30 -11:30 Jollesegling segling för scouter som kan simma 200 m. Samling vid 
Slipen/Tullingebåtklubb Tullinge Strand. 
6 juni -tid (återkommer) Höghöjdsbanan och säongsavslutning i Lida och terminsavslut. 
Märkesutdelning.

Höstens program 2020

28 aug, intromötet med lära känna tema vid scoutstugan. Vi byggde en A-bro och lekte lära- känna lekar. 
Introduceras i scoutstugan och till scouting
12 sept, lör kl 10-13 Vi vandrade till vindskydden vid Stora skogsjön efter samling och lämning vid  bommen 
59°09'44.7"N 17°55'32.7"E  längs Pålamalmvägen. Lekar längs vägen. Väl framme vid vindskydden, övade vi 
på att tända, elda och tälja och passa kartan.
26 sept, lör, Uppsamling vid Rikstensområdet. Vi gjorde olika stationsbaserade aktiviteter med fokus på 
samarbete tillsammans med Albatrossen, Upptäckaravdelningen. Blandade grupper med både stora och små- 
vädret var dock inte med oss
10 okt , lör kl 10-13 Kokade soppa på en spik, matlagning vid scoutstugan. Många nya scouter som hade låg 
erfarenhet av läsa recept och samarbeta. Menyn bestod av pasta carbonara och stekta äpplen. Några bakade 
hamburgerbröd till hajken. 
24 okt  kl 10-14 Vandring runt delar sjön Aspen. Vid paus stannade vi och gjorde aktiviteter på vägen, som 
naturbingo, lekar, minneslekar, tälja mm.
6-7  nov, -Aargh och skepp och hoj. Pga Coronas uteblev övernattningen och vi gjorde om mötet till ett 
kvällsmöte. Hamburgermiddag med lägereld. Fick besök av en pirat som gav ett spännande uppdrag. 
Ljusspår med reflexer och sånger runt elden.
21 nov  lör  kl.18-20 Del två av den planerade hajken blev ett vanligt möte på dagtid. Först kom 
sjörövarkaptenen tillbaka och gav en karta. Alla orienterade och hittade en skattkista med ett kodlås. För att 
få koden fick man göra olika uppdrag med samarbete, natur och chiffer. Vi lekte också en lek. Uppdraget 
slutfördes och scouterna kunde knäcka koden.
5:e Dec lör kl. 10-12, Julpyssel i stugan och terminsavslutning. Det planterades granar, gjorde julpyssel och 
dekorerades pepparkakshus. Vi hade varm choklad och åt pepparkakor.
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Under vårterminen 2020 har vi haft 25 scouter på avdelningen uppdelade i fyra patruller. Scouterna har fått 
laga mat på triangiakök de har även lagat mat över öppen eld. I början av Mars, vi har inte kunnat ha hajker 
eller läger på grund av Corona pandemin. Vi har försökt att bedriva mesta av verksamheten utomhus 
Scouterna har inte kunnat sälja julgrupper på grund av pandemin men scouterna sålde almanackor kalendrar 
och ljus till julen. På vår terminen hade vi bro uppgift för de scouter som skulle börja på upptäckarna och vi 
hade några upptäckar scouter som var och hälsade på äventyrarna. I maj månad började Albatrossen att 
segla kårens optimistjollar. Scouterna har klarat av en del uppgifter och får märken för det under våren. 
Under sommarlovet skulle det ha varit ett Distrikts läger för scouterna men eftersom det är en Pandemi så 
blev det inget
Vi började Höstterminen med segling med andraårs upptäckarna innan de började på Äventyrarna. Vi fick 20 
scouter från Spårarna. Vi har varit 3 ledare och 3 ledarassistent under 2020

Vid datorn Yvonne ledare på Albatrossen

Under året 2020 har havsörnen varit ute hela året. Scouterna har fått elda och laga mat i flera omgångar 
vilket har varit uppskattat. 
Efter sommaren ökades antalet scouter på avdelningen och två nya ledare tillkom.
 Vi har hunnit med en hajk där vi promenerade från Lida till våra fast vindskydd.
 Barnen fick själva laga sin middag i sina patruller.
 Vi har haft sjukvårdsmöte, tagit yxa, - såg och kniv bevis. Scouterna har även fått lära sig en ny lek, 
knotkull. 
Tillsammans har vi fått lära känna varandra och ställa om vår verksamhet till att vara ute oavsett väder. 
Detta har barnen mött med glatt humör. 

Ledare: Maria, Felix, Ellinor, Alfred 
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Under de två gångna terminerna så har vi på avdelningen Rovfåglarna bedrivit utifrån förutsättningar vår 
Äventyrsscout verksamhet på onsdagskvällar mellan 19.00- 21.00. 

Under våren 2020 så hade vi bland annat möten gällande matlagning, sjukvård och surrning. Gemensamt 
med vår syster avdelning Fullriggarna så har vi haft en hajk där vi sov i militärtält, segling vid tullingesjön och
ett studiebesök på Scoutmuseet. På grund av Covid-19 pandemin så har all vår äventyrs scouting bedrivits 
ute och vi hade också ett uppehåll mellan vecka 13 och påsklovet vecka 16. 

Höstterminen har även den helt bedrivits utomhus och vi har haft möten gällande eldning, sjukvård, 
samarbete och en skattjakt där barnen tillsammans ska lösa mindre uppgifter för att komma fram till en 
skatt. Vi har genomfört en hajk när vi sover i kårens fasta vindskydd vilket var mycket uppskattat av barnen. 
Scouterna har också fått genomföra egna möten som dom i sin patrull fått planera och genomföra med sina 
kompisar.

 Förutom allt detta så har vi deltagit i kårens årliga granförsäljning.

Nu blickar vi framåt mot ett 2021 som förhoppningsvis kan bjuda på både kårhajk och ett sommarläger. 

/ Johanna Granholm - Rovfåglarna
26-01-21

Under våren bestod ledarteamet av Åsa Ax, David, Åsa Classon, Sara, Anton, Viktor och Alfred som 
assistenter.
Antalet aktiva scouter har under året varierat mellan 6-20 st på mötena.
Vi har under vårterminen åkt pulka, haft hemmahos-möte, lagat mat, besökt scoutmuseet, haft navigation 
och seglat. Vi fick göra ett uppehåll på en vecka i mars månad då covid-19 bröt ut. Men efter det planerade vi
om och förlade samtliga möten utomhus och verksamheten anpassades efter covid-19 direktiven.
Kårhajken blev inställd och även det stora distriktslägret men vi anordnade en dagsaktivitet för våra 
äventyrare på helgen V 32 då de fick prova på att repellera från en bro.
Höstterminen började vi med trygga möten möte, nya äventyrare fick ta yxmärket, medans de andra fick 
elda.
I slutet av september var vi ett gäng som åkte ner till Åkerstyckebruk över helgen och paddlade i Marviken, 
fantastisk hajk!
Vi har även under hösten haft matlagning, navigation, knopar och surning, morse, chiffer och eldning.
Då covid inte tillåter övernattningar anordnade vi Juljakten första helgen i dec då scouterna fick komma till 
scoutstugan och hänga (UTOMHUS), baka pepparkakor, träffa tomten (med livlina) mm.
Avslutade terminen med det sedvanliga Tårtracet som i år blev lite annorlunda. Varje scout fick baka varsin 
muffin som de skulle dekorera, men patrullens alla muffins skulle ha temat julsånger/Covid 19. Den vinnande 
patrullen hade även skrivit en julsång och vävt in covid 19 i den.
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Under 2020 har vi gjort följande 

2 hajker
Segling
Elda
Labb
Brädspel
Städning
Rollspel
Mindgames.

ROVER

Under våren hade vi möten 1-2 gånger i månaden. Vi hade bland annat möten med hantverk, rollspel och 
eldning. 

På grund av pandemin blev tyvärr sommarens distriktsläger inställt.

I slutet av sommaren blev det segling med Pepita (IF) och väderöjullarna. Sedan körde vi möten i stort sett 
varje söndag, då utomhus på grund av corona. Med aktiviteter som matlagning, bakning, surrning och 
eldning. Vi har även haft labbmöte, pysselmöte och brädspelsmöte. Vi fick dessutom besök av en utmanare 
som kom och höll ett mind games-möte för oss. 

Mvh

Sara Nordholm 
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Sanct Botvids Scoutkår, jolleområdet 2020
 
   
De båda Upptäckarscoutavdelningarna (åk 4-5, två avdelningar, en har scoutmöten på måndagar och en på 
torsdagar) seglade OP-jolle under hela maj månad, och något möte i juni. Det var många roliga scoutmöten 
vid sjön, med härlig segling och rodd med ekan. Det varma vädret gjorde att även sjövattnet var ovanligt 
varmt, vilket gav möjlighet till flera seglingsmöten som slutade med bad! Scouterna får då också testa på att 
simma med simväst, en viktig erfarenhet. 

Spårarscouterna (åk 2-3). Avdelningen Antennerna hade två söndagsmöten där de scouter som ville (och kan
simma 200 m) testade på att segla. Det var två jättefina och roliga söndagar! Den andra spåraravdelningen 
Spröten hade sina sista terminsmöten vid sjön och då med bland annat jollesegling på programmet.

Scoutkåren brukar hålla i seglarskola för barn och ungdomar under de första två veckorna på sommaren, så 
även i år. Vecka 25 och 26 hölls sjöskola vid jolleområdet. Sjöskolan arrangeras tillsammans med Tullinge 
Kanotföreningen, ett mycket uppskattat samarbete både för de ungdomar som höll i skolan och för 
deltagarna. Detta är också ett sätt för scoutkårens lite äldre ungdomar att få en kul sysselsättning på 
sommaren och ett utmärkt tillfälle att träna sina ledaregenskaper. Stor tack till alla ledarna! 
I slutet på augusti och början på september hade upptäckarscouterna på Albatrossen två roliga scoutmöten 
vid sjön innan kvällarna blev alltför mörka, samt en förmiddag under en helg. Vid dessa möten var även de 
scouter som ska sluta på avdelningen och gå vidare som Äventyrare inbjudna. Vid det sista tillfället 
placerades, med hjälp av scouterna och föräldrar, jollarna under tak för vinterförvaring.

Scoutkåren fick 2018 en 2-krona, en lite större segeljolle. Den kom från Vässarö och blir en bra jolle att 
fortsätta med när OP-jollen är lite för liten. Tyvärr visade det sig att den läckte p.g.a. flera mindre hål i botten
på båten, samt att kölen inte passade i centerbordstrumman. Förra året lagade David och Birger hålen, och i 
år målades lagningarna. Ett nytt centerbord beställdes, och efter lång och försenad leverans har jollen 
äntligen ett centerbord. Den sjösattes lördag vecka 26, och allt verkade bra. Men sedan visade det sig att den
tog in vatten… Nu är även den läckan lagad och 2-kronan har äntligen seglats!

Under våren köpte kåren en begagnad Walker Bay8 samt en OP-jolle. Kåren har också köpt in en begagnad 
Väderöjulle. Kåren lånar sedan förra året en Väderöjulle från kårens kassör Birger, och det har visat sig att 
dessa två jullar är roliga och lättseglade båtar, och lagom stora för flera att segla tillsammans. 

Till Väderöjullen följde med en vagn som den står på nu under vintern. Det kommer behövas vissa 
förbättringar framöver.

Följebåten Plåtis, en Buster, fick nya durkar under våren och en storstädning av hela båten och 
aluminiumplåten. Vid sjösättning läckte motorn olja, varpå packboxen på propelleraxeln byttes ut. Men det 
hjälpte inte. Därefter lagades tändstiftsgängan, och det fixade problemet. Stort tack för hjälpen Anders, 
Stefan och Jörgen för hjälpen! Under hösten började motorn larma för ett oljefel, orsaken till det vet vi inte.

Pepitas roder hade ett stort glapp, och det fixades med hjälp av att fylla igen slitaget med epoxy. Planen var 
att låta henna ligga kvar i Tullingesjön och helst påmastad för möjlighet att träna på olika seglingsmoment 
samt att lägga till och från. Men planerna ändrades och båten rustades för längre seglingar och låg då som 
vanligt vid Vårbybryggan. Under sommaren seglades Pepita under några veckor av Rover-scouter, samt att 
Rover-avdelningen (scouter 18-25 år) hade ett seglingsmöte på hösten.

Under senare delen av sommaren arrangerade kåren öppna seglingstillfällen på onsdagskvällar. De scouter 
som var där, och även de icke-scouter som seglade och badade upplevde det som en mycket trevlig aktivitet.
 
Efter höstens seglingar var det så dags att stänga ner jolleområdet för vintern. Riggar, simvästar samt 
flytvästar vinterförvaras i containern på området. Flytbryggan har dragits upp på gräset för att torka inför 
nästa säsong. Ekan och 2-kronan har täckts över med presenningar. 

Vi har som vanligt klippt vass, gräs och slyat av på jolleområdet, samt klippt gräset på slipenområdet mellan 
skjulplatsen och bryggan. Taggtråden på grindarna är utbytt då någon klippte upp dem och tog sig vidare in 
till slipenområdet. Vi plockar också ganska mycket skräp utanför jolleområdet.
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Under hösten påbörjades en upprustning av bryggan på jolleområdet. Den längsgående bryggan är riven med
hjälp av scoutföräldrar, och den nya har börjat snickras ihop. Vi fick även hjälp av en förälder att köra bort 
gamla bräder och två utslitna OP-jollar. Stort tack för all fantastisk hjälp! Jobbet med bryggan kommer att 
fortsätta i vår.  
  
Sjögruppen 
Under upptaktshelgen i januari 2019 beslöt en arbetsgrupp att påbörja en förändring av sjöverksamheten för 
de scouter som har växt ur OP-jollarna. Målet är att öka antalet seglingstillfällen och reducera ner antalet 
timmar för skötsel och underhåll. Vi är idag för få vuxna och tonåringar som kan hjälpa till med underhåll av 
båtarna.

Årets inköp av en Väderöjulle till scoutkåren är ett steg i detta arbete. Det är en segelbåt som inte kräver så 
mycket underhåll, med möjlighet för flera scouter att segla tillsammans (stor sittbrunn), med plats för en 
eventuell instruktör, samt går fort att rigga vilket är en fördel vid kvällsmöten där mötestiden ibland upplevs 
som knapp. Väderöjullen såldes av en äldre man som blev jätteglad över att det nu är barn och ungdomar 
som seglar den båt han själv har haft så mycket nöje av. 
David har under hösten lagat seglet till Väderöjullen. 

Finnjollen, har inte seglats på flera år och behöver en hel del underhåll. Vi pratade om denna jolle under 
våren, men ingen ville segla den, så nu har den en ny ägare. 

Alla Äventyrarscouter (åk 6-8), Utmanare (åk 9-18 år) samt Rover (18-25 år) bjöds in för att delta i extra 
sjöverksamhet som började med att hjälpa till med vårrustningen och därefter segla båtarna. Ett litet gäng 
med scouter var med och vårrustade båtar vid ett par tillfällen och seglade Väderöjulle och 2-kronan under 
våren och hösten. 
Sven H från TSS har även i år hjälp oss med bland annat renoveringen av Pepita, stort tack för hjälpen!

Scouthälsningar / Annika Larsson
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Ekonomi

Kårens ekonomi är god tack vare de olika aktiviteter som vi gör för att få in pengar. 

Detaljerna framgår av Balans och Resultaträkningen. 

Tack
Vi kan lägga ett mycker ovanligt år bakom oss som verkligen har satt ”Alltid Redo” på sin spets då det har 
krävts en hel del av oss alla.

Många punkter på scoutlagen har iallafall för mig fått en mer påtaglig del i mitt liv under året.
Tänker främst på dessa:

”En scout möter svårighetet med gott humör”
”En scout känner ansvar för sig själv och andra” 
”En scout är ärlig och pålitlig”
”En scout visar hänsyn och är en god kamrat”

Vi vill framföra vårt varma tack till de som gör det möjligt för oss att bedriva scouting i Tullinge

Dessutom ett stort tack till alla ledare, assistenter, funktionärer som ger så mycket av er tid och energi för 
scouting.

Ett extra tack till er föräldrar som låter oss ge era barn chansen att uppleva scouting samt också hjälper oss 
när vi behöver det. 

Tullinge  2020-03-16

Scouthälsningar // Bosse Sjöberg Ordf 

Bo Sjöberg Erica Persson Alfred Berglund
Ordförande Vice Ordf Ledamot

Birger Bruce Johanna Granholm Fredrika Granholm
Kassör Ledamot Ledamot
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