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Waxholms

ScoutkÅr
Verksamhetsberättelse

2017 – 2018

Introduktion
Waxholms scoutkår presenterar härmed stolt en sammanfattning av sin verksamhet
under verksamhetsåret 2017/2018. Det är naturligtvis omöjligt att mer än bara skrapa
något på ytan av kårens verksamhet. Men förhoppningsvis lyckas vi ändå ge en bild av
vårt arbete.
Berättelsen inleds med några ord om kårens organisation och sammanhang. Här finns
också de förtroendevalda och ledarna listade. Sedan följer den viktigaste delen som
behandlar vår faktiska verksamhet. Varje avdelning har sammanfattat sin verksamhet,
dessutom finns en sammanställning av våra kårgemensamma aktiviteter och en del
annat viktigt som hänt under året.
Slutligen kommer några ord om scoutkårens ekonomi och en avslutande reflexion över
det gångna året författad av kårens ordförande.
Trevlig läsning!

Organisation och kårledning
Waxholms scoutkår tillhör Scouternas riksorganisation. Kåren ingår i Roslagens
scoutdistrikt som är en del av Stockholms scoutregion.
Scoutkåren leds av en styrelse vald vid årsmötet, kårstämman. Ungdomsverksamheten
är organiserad i lokalavdelningar där barnen och ungdomarna är indelade efter ålder.
Lokalavdelningarna är självständiga enheter i enlighet med Scouternas och
ungdomsstyrelsens riktlinjer. På varje avdelning finns ett ledarlag som relativt fristående
sköter verksamheten vid den aktuella avdelningen. Därutöver finns funktionärer och
kommittéer som sköter om administration, loppmarknad och andra viktiga funktioner.
Dessa rapporterar kontinuerligt till kårstyrelsen.
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Avdelningarna
Aktiva ledare
Råseglet:
Miamaria Slåttermark (AL)

Sjöfåglarna:

Eva Johnson (AL)
Ingvar Åkerblad

Ugglan:

Gunilla Malmberg (AL)
Hans Malmberg
David Lindström
Mikael Ryrberg
Daniel Kreissl
Pelle Dalhammar
Per Willars
Greta Bäck (HT)
Maja Hoppe

Insekterna:

Anna Knutola (AL)
Axel Brandberg
Mi Inkinen
Tore Bengtsson
Jon Bodin
Patrik von Knorring
Martin Klinkert

Myrorna:

Peter Malmberg (AL)
Alexander Stein Åkerblad
Daniel Hindbeck Dourén
Johannes Borg (Assistent)

Småfåglarna:

Vilande

Styrelse
Kårens styrelse valdes vid ordinarie kårstämman, den 17 september 2017 för tiden fram
till nästa ordinarie kårstämma.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Funktion

Namn

Ansvarsområden

Ordförande

Ingvar Åkerblad

Ordförande, hemsida

Vice ordförande

Hans Malmberg

Vice ordförande, program, Ny
scoutgård

Kassör

Jakob Sondén

Kassör, postmottagare

Ledamot

Eva Johnson

Repr. Sjöfåglarna

Ledamot

Gunilla Malmberg

Repr. Ugglan

Ledamot

Anna Knutola

Repr Spårarna, prot. sekr.

Ledamot

Axel Brandberg

Repr Spårarna

Ledamot

Gustav Lundmark

Utmanarrepresentant

Ledamot

Ylva Svedenmark

Föräldrarepresentant

3

Funktionärer
Loppmarknadskommittén
Loppmarknaden har administrerats av Jakob Sondén, Lisa Råsten, Malin Erlandsson,
Maria Klerehag, Mia Rundqvist och Erik Dalhammar. Ett stort arbete har även utförts av
Kerstin Sundelin.
Kårvärdinnor
Kårvärdinnorna har under året framförallt hjälpt till att ordna fika till vår julavslutning. Våra
kårvärdinnor har under året varit Inga-Britt Andersson, Marianne Nyström och
Anne-Marie Wildig.
Övriga funktionärer
Astrid Magnussons Fond:

Ingvar Åkerblad
Erik Dalhammar (vald 2017-2019)
Maria Kindel (vald 2016-2018)

Bidragsadministration:

Viktor Sundelin

Hemsida:

Ingvar Åkerblad

Medlemsadministration:

Jakob Sondén

Nyckelansvarig:

Kerstin Sundelin

Revisor:

Lars-Ove Westlén

Revisorssuppleant:

Hans-Åke Jansson

Arbetsgrupp ny scoutgård:

Fredrik Bäck
Maria Kindel
Staffan Lindmark
Hans Malmberg

Städansvarig:

Ewa Malmlund

Valberedning:

Maria Rendler
Lena Mårtensson
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Verksamheten
Sommarläger på Brittmäss 2017
Brittmäss, platsen för årets sommarläger, med vikingar som tema, var en vacker och
regnbefriad plats nära sjön Båven. Det var totalt eldförbud i hela området så det gjorde
att vi fick tänka om lite i planeringen, både beträffande aktiviteter och matlagning.
Så fort vi kommit till vår äng med allt materiel och packning började vi byggandet av
Sjöfåglarnas och Råseglets lägerbyar. Bygget av kök och ledarby tog också fart. När
Ugglorna hade kommit satte de igång att bygga sin by. På kvällen hade vi
invigningslägerbål.
Spårarna kom till lägret och plötsligt var vi runt 60 scouter och ledare på lägret.
Under lägret har alla avdelningarna paddlat kanot. Alla Sjöfåglar, Råseglare och ledare
inbjuds till Ugglekvällen där Ugglans scouter planerat programmet, vi blev indelade i
patruller och fick göra en romantiserad tävling.
Vi hade en dagshajk för ugglor, sjöfåglar och råseglare där de träffade på både vikigar
och asagudar.
Vi hade även ett vikingagille där alla scouter deltog och delades in i åldersblandade
patruller. De fick dels anordna en aktivitet och göra något ät eller drickbart som de skulle
sälja till de andra patrullerna.
Till högtidsmiddagen var det i vanlig ordning många speciella gäster inbjudna. Vid
avslutningslägerbålet hade vi en enastående utsikt över havet.
Lägerveckan var solig och fin mest hela tiden. Utmanare och äventyrare var på lägret 9
nätter, upptäckare 6 nätter och spårare 3 nätter. Hem åkte vi alla i gemensam buss.
Tack alla för att ni var med och gjorde årets läger till en fantastisk vecka.
Eva Johnson
Lägerchef
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Avdelningarna

Spåraravdelningarna Insekterna och Myrorna
Organisation
De yngsta scouterna som går i årskurs 2 och 3 tillhör en spåraravdelning. Under året har
vi haft två stycken spåraravdelningar: Insekterna och Myrorna.
Insekterna
Insekterna har varit ca 30 scouter fördelat i fem patruller: Fjärilen, Gräshoppan,
Nyckelpigan, Skalbaggen och Trollsländan. Varje patrull har innehållit ca 6 stycken
scouter fördelat utifrån kön och ålder, de som går i årskurs 3 (andraåringar) och årskurs 2
(förstaåringar). Våra möten har varit 18.00 -19.30 på onsdagar. Mötena är mestadels vid
scoutlokalen alternativt ute på Kullön.
Myrorna
Myrorna har varit drygt 20 scouter fördelat i tre patruller: Stackmyran, Tuvmyran och
Ettermyran. Varje patrull har innehållit ca 7 - 8 stycken scouter. I år har de flesta scouter
på avdelningen som gått i årskurs 2 (förstaåringar). Våra möten har varit 18.15 - 19.45 på
torsdagar. Mötena är mestadels vid scoutlokalen alternativt ute på Kullön.
Möten under höst- och vårtermin 2017-2018
I patrullen har vi gjort olika aktiviteter och samtidigt tränat på att samarbeta, lyssna och
respektera varandra. Vi har arbetat utifrån scoutmetoden och med olika målspår, där
varje aktivitet är anpassad utifrån ålder och förmåga.
Målet har varit att scouterna ska träna på olika färdigheter för att mot slutet av terminen få
ett märke som ett bevis på vad de har lärt sig. De märken vi har tagit har varit: Tända,
Första repmärket, Naturligt (1:a åringar) och Matettan, Klura och Plåstra (2:a åringar).
Utöver detta har vi bland annat sytt mat- och hygienpåsar, tränat på att sätta upp tält,
surra, sopsortera, tittat på stjärnor och samlat pengar till Världens barn.
Varje möte har ungefär samma upplägg där vi startar med vårt avdelningsrop, prickar av
vilka som är närvarande, pratar om dagens möte och leker en lek. För att allt ska vara
delaktiga har vi därefter antingen jobbat patrullvis eller utifrån ålder med dagens aktivitet.
Avslutningsvis har vi haft en sångstund innan vi viskat vårt avdelningsrop.
Efter de flesta av Insekternas möten har vi ledare turats om att blogga på:
https://www.waxholmsscoutkar.se/insekterna/moetesblogg
Övriga aktiviteter
Övernattning gemensamt med Insekterna och Myrorna, under höstterminen i Rånäs där
vi övernattade en natt i stuga med cirkustema. Här hade vi god hjälp av Råseglet som
hjälpte till med programmet.
Vårterminens övernattning var i Svinninge dit vi åkte buss. Denna gång sov vi i tält och
hade Hedenhöstema. Under båda övernattningarna har vi fått hjälp med matlagning och
transporter av scouternas föräldrar.
Loppisen var en annan uppskattad aktivitet med mycket arbete inför och under för att
samla in och sälja alla gamla saker.
Roslagens dag är en tävling, under en dag för alla Roslagens scoutkårer där Insekterna
deltog med en patrull.
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Ledare
Större delar av ledarstyrkan är tidigare scouter och har flera års erfarenhet som ledare.
Andra är föräldrar som bidragit med sin erfarenhet och kompetens på våra möten. Ledare
under året har varit
På Insekterna: Axel Brandberg, Mi Inkinen, Tore Bengtsson, Jon Bodin, Martin Klinkert,
Patrik von Knorring och Anna Knutola.
På Myrorna: Peter Malmberg, Alexander Stein Åkerblad, Johannes Borg och Daniel
Hindbeck Dourén
Tack alla scouter, ledare och föräldrar för ett toppenår med Insekterna.
Anna Knutola - Avdelningsledare Insekterna
Peter Malmberg – Avdelningsledare Myrorna

Upptäckaravdelningen Ugglan
Organisation
Upptäckaravdelningen Ugglan har under scoutåret 2017-2018 bestått av patruller:
Kattugglan, Sparvugglan, Fjällugglan, Pärlugglan och Hornugglan. Under året har vi haft
ca 25 scouter på avdelningen. Ledarteamet har bestått av fem ledare och Maja Hoppe
och Greta Bäck som även detta år delvis fortsatt på Ugglan som extraledare. Vi på
Ugglan träffas varje på måndag kl 18:20 till 20:20, oftast i scoutlokalen på Björkstigen 7 i
Vaxholm.
Sommarläger 2017 på Brittmäss
I augusti deltog 15 scouter fördelade på tre patruller på sommarlägret på Brittmäss i 7
dagar, tillsammans med 4 ledare. Där reste scouterna sina tält, byggde matbord,
diskbänk och torkställning. De hjälpte lägerköket med ved, i den mån vi fick elda samt
vatten och matlagning. En mycket uppskattad dag var dagen då vi paddlade och lagade
vår egen mat.
Höstterminen -17
Under hösten tränade sig scouterna på att hantera kniv, yxa och såg. De nya Ugglorna
tillverkade sig sin egen sölja och tillsammans övade vi sjukvård, knopar, surrning,
samarbeta i patrullen och många andra roliga saker. Då avdelningen under året varit så
stor har vi även i år valt att ha våra skogs-möten på Ellboda i stället för på Kullön
På Ugglans vildmarkskväll gick vi ett spår i mörker med lyktor som ledljus och där hade vi
en invigningsceremoni för de nya på Ugglan. Alla förstaårsUgglor fick sitt knivbevis efter
att ha visat att de kan hantera kniven på ett säkert sätt. AndraårsUgglorna fick sitt yx- och
sågbevis då de alla visade att de kunde hantera yxan och sågen säkert och med bra
teknik.
Under hösten hade vi förutom de vanliga mötena en höstdag på Bogesundslandet där vi
lagade mat på stormkök och övade på karta och kompass. I november var vi på
övernattning vid Lemshaga på Värmdö. Vi sov i stuga och var ute i vackert höstväder,
lagade mat över öppen eld, hade mysiga stunder tillsammans och jobbade med hantverk.
Harry potter dök upp både på höstdagen och på övernattningen.
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Vårterminen -18
Under våren jobbade vi med hantverk, eldning, samarbete, karta och kompass, natur,
surrning och mycket mer. I slutet av januari hade vi en vinterövernattning i militärtält på
Rindö. I april och maj samlade vi in saker till loppmarknaden och hjälpte till med
försäljningen på densamma. Vi deltog på Roslagens dag med en liten patrull. I mitten av
april hade vi vårdag på Bogesund. Inför vårdagen hade patrullerna helt planerat sin egen
lunch som de sedan lagade över öppen eld. Det var som vanligt mycket uppskattat.
I slutet på maj var vi på tältövernattning på Lådnaön. Det var ett härligt äventyr med resa
med Waxholmsbåt, kort vandring med rodd från Lådna till Lådnaön, matlagning på
stormkök och en härlig natt i tält.
Gunilla Malmberg
Ansvarig avdelningsledare Ugglan

Äventyraravdelningen Sjöfåglarna – Havsörnen
Organisation
Patrullerna Skäggdopping, Storlom och Skrattmås bildar tillsammans
äventyraravdelningen Sjöfåglarna. Patrullerna består av scouter som går 6-8:e årskursen
i skolan. I varje patrull finns en patrulledare, Pl, och en vice patrulledare, vPl.
Tillsammans med avdelningens ledare utgör patrulledarna och vice patrulledarna
rådspatrullen Havsörnen. Rådspatrullen har egna möten och hajker där man gemensamt
bl.a. behandlar avdelningens terminsprogram och annan planering. I rådspatrullen
diskuterar man även ledarskap och utvecklingen av patrullerna, samt lär ut mer
avancerad scout- och friluftsteknik. Sjöfåglarna har haft möten på tisdagar,
mellan 18.20 – 20.20.
Sjöfåglarna var under höstterminen åtta scouter fördelade på de två patrullerna, Storlom
och Skäggdopping men till vårterminen hade vi tappat tre scouter och de fem som var
kvar slogs ihop till patrullen Storlom. Ledarpatrullen Kumlet har bestått av Eva Johnson
och Ingvar Åkerblad
Sommarläger
Sjöfåglarna deltog på kårens sommarläger på Brittmäss med sex scouter. Dit tog vi oss
med föräldrabilar. Patrullen byggde en egen by där de levde lägerliv i tio dagar och
lagade alla måltider själva. Under lägret får patrullen samarbeta i det dagliga lägerlivet
och genomföra en massa aktiviteter.
Höstterminen
Under året har vi jobbat med tema friluftsmat. Vi har varit på Hösthajk tillsammans med
Råseglet. På vår traditionella julövernattning, på Påta i Åkersberga, hade vi det julmysigt i
stugan med hantverk och god julmat även den tillsammans med Råseglet.
E-kurs under jullovet:
Under jullovet skickades rådspatrullen på E-kurs på Gilwell i Södermanland. E-kursen är
en kurs för patrulledare och vice patrulledare. I år deltog en scout från Sjöfåglarna.
Denna kurs genomfördes i år i samarbete med kårerna, Gustaf Vasa Bredäng, Adolf
Fredrik, Partille, Walinum Väpnarna och Nockeby.
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Vårterminen
Under vårterminen har vi varit på Vinterövernattning på Prästtorp tillsammans med
Råseglet och lagat mat utomhus över öppen eld och inne på vedspis. Vi har tävlat på
Scouternas dat i Regions Älghornet som i år firade 90 år och arrangerades i Stora
Skuggan på Norra Djurgården.
Vårens höjdpunkt långhajken gick av stapeln under långhelgen Kristi himmelsfärd. På
cyklingen följde fem sjöfåglar och tre råseglare med. Vi tog Vaxholmsbåt till Hummelmora
brygga på .Ljusterö och cyklade därifrån till Wira Bruk, vidare till Bergvik och tillbaka mot
Vaxholm via Åkersberga och Bogesund
Under året har vi även haft patrullmöten som patrullerna planerar och genomför själva.
Eva Johnson,
Ansvarig avdelningsledare Sjöfåglarna

Utmanarlaget Råseglet
Råseglet är avdelningen för scouter mellan åldrarna 15-18 som träffas på onsdagar varje
vecka mellan 18.20 - 20.20. Verksamheten baseras helt på vad scouterna själva planerar
och vad de vill göra under terminen. Under detta verksamhetsår har vi haft möte varje
vecka, samt varit på tävlingar med andra scoutkårer och övernattningar med andra
avdelningar på kåren. Tillsammans med avdelningsledaren, har scouterna lagt upp ett
terminsprogram där en av scouterna är ansvarig för mötet varje vecka. Därefter har
scouten själv, med hjälp och stöd om behov funnits, planerat och styrt mötet själv.
Terminen har präglats av allt från naturkunskap till bakning och matlagning till
träsvarvning.
Parallellt med denna verksamhet, har scouterna även haft en annan verksamhet med
målet om att samla in pengar till deltagaravgiften för World Scout Jamboree 2019 i USA.
Där planerar scouterna med hjälp av föräldrar, vad som är bra aktiviteter för att samla in
pengarna.
Miamaria Slåttermark
Avdelningsledare Råseglet
Roverlagen CDIII och Lekande Barn
Roverlagen har inte haft någon verksamhet under året.
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Gemensamma arrangemang
Terminen startades med en gemensam kårstart där vi träffades i de avdelningar vi varit
innan de som flyttade upp fick träffa sin nya avdelning. Vi hade i vanlig ordning röjarskiva
då vi städar undan efter årets läger och förbereder oss för en ny termin.
I början av terminen hade vi ett rekryteringsmöte främst för de som börjat andra klass och
är intresserade av att börja med scouting.
Vi deltog i Roslagens scoutdistrikts nystartade arrangemang som i år hette
“Hjärnmarschen”. Genom att sälja vandringsbiljetter på strömmingsloppets banor
samlade vi in pengar till hjärnforskning.
Julavslutning hölls i Församlingshemmet i Vaxholm. Scouter, syskon och föräldrar ges
möjlighet att träffas och ta del av scoutverksamheten.
På julottan stod vi som vanligt utanför kyrkan och välkomnade besökarna med facklor.
Det är väldigt fint, och församlingen och julottebesökarna uppskattar verkligen vår insats.
Efter julottan serverades choklad och bullar i Församlingshemmet för fackeltåget.
Under vintern hölls Kårmästerskapen i pulka. Ett trevligt arrangemang med korvgrillning
och korande av kårmästaren.
Roslagens Dag där scouter från Roslagens Scoutdistrikt tävlar mot varandra hölls i år i
Danderyd.
Loppmarknaden hölls traditionsenligt på Rådhustorget.
En ledar- och utmanarhelg genomfördes i Danderyds scoutlokal där vi åt gott, lärde oss
en massa om splits och tagling samt bekantade oss med GDPR.
Terminerna slutades naturligtvis med vår traditionella avslutning på Lägret.
Efter avslutad termin hade vi även vår ledar- och utmanarmiddag där vi bjuder in alla som
engagerat sig i kårens verksamhet under året.
Loppmarknaden
Loppisen ägde som vanligt rum på Rådhustorget, i år lördagen den 19 maj. Många bidrog
med att samla, sortera, märka och sälja en mängd saker. Stort tack till alla scouter och
föräldrar som gjorde det möjligt. Vi hade tur med vädret vilket lockade många besökare
att handla på loppisen och till hög grad bidrog till bra försäljning. Vi slog i år rekord och
sålde för över 61 000 kr – bra jobbat! Tack till Lions för fri hyra av marknadsstånd i utbyte
mot överblivna loppisprylar samt samarbete under året. Jag vill speciellt tacka mina
kamrater i loppiskommittén för ett bra jobb; tack Lisa, Malin, Maria, Mia, Erik & Kerstin! Vi
ser fram emot nästa års loppis och hoppas på bra väder & god uppslutning av scouter,
föräldrar och besökare även då.
Jakob Sondén
Loppiskommittén
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Förutsättningar för verksamheten
Lokaler
Björkstigen 7
Vår lokal på Björkstigen 7 används varje kväll måndag – torsdag av avdelningarna för
deras verksamhet. Dessutom används lokalen några helger per termin för
ledaraktiviteter. Alla styrelsens sammanträden har skett i lokalen.
Städning
Städningen av lokalen har under året skötts av spårarscouternas föräldrar som,
organiserat av Ewa Malmlund, har städat var sin helg. Tack Ewa för att du organiserar
detta åt oss!
Brandskydd
Varje månad, i samband med styrelsemöten, har lokalens brandskydd kontrollerats (s.k.
Systematiskt BrandskyddsArbete SBA). Kontrollen har protokollförts både i styrelsens
protokoll och i den brandskyddspärm som förvaras vid larmpanelen i trappan.
Varje avdelning har, minst en gång per termin, övat brandlarm och utrymning. Detta har
rapporterats och protokollförts på nästkommande styrelsemöte.
Ny lokal
Under året har arbetsgruppen, bestående av Fredrik Bäck (sammankallande),
Maria Kindel, Staffan Lindmark och Hans Malmberg, arbetat vidare.
Vi har fått en ny kontakt på Vaxholms stad. Vi har haft ett flertal möten och diskussioner
har förts i en positiv anda. Vi känner att de förstår våra behov, och vår inställning till
ägandefrågan d.v.s. att vi vill äga huset men arrendera marken. Vi har diskuterat
alternativ som bygger på att när husmoduler som Vaxholms stad har använt blir
tillgängliga så skulle vi kunna köpa dessa för marknadsvärde. Vi ser detta som ett bra
alternativ, och ett alternativ som ganska snart skulle kunna bli verklighet.

Materiel
Arbetet med att rensa ut oanvändbara prylar fortsätter. Ev. användbar men överflödig
utrustning som kåren inte är intresserad av att behålla kan komma att försäljas eller
bortskänkas.
Vi har under året köpt in två nya Gilwelltält.

Ekonomi
Kassörens verksamhetsberättelse
Scoutkårens ekonomi är god och det gör det lättare att bedriva en bra verksamhet. För
att underlätta kommande bygge av scoutgård på Eriksö har scoutkåren reserverat en hel
del pengar de senaste åren i en husfond. I år gjorde vi ett överskott på ca 93 000 kr vilka
styrelsen föreslår placeras i husfonden. Skulle stämman stå bakom detta förslag kommer
det finnas nästan 700 000 kr där vilket är en bra grundplåt.
De största intäkterna kom i år framförallt från medlemsavgifter och försäljningar där
loppisen i år gav betydligt mer än budgeterat.
Kostnaderna var totalt sett lägre än budgeterat. Störst kostnader stod lokalen, enheterna,
materielinköpen och lägret sommaren 2017 för.
Jakob Sondén
Kassör
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Utbildning
I september anordnade scoutkåren introduktionskurs för nya ledare.
Samtliga nya ledare har under året genomfört kursen ”Trygga möten” för att säkerställa
en trygg och säker verksamhet.
En äventyrare har under januari genomfört e-kursen som är en kurs främst för
patrulledaren och vice patrulledaren. Kursen ska främja deras ledarskap. Denna kurs
sker i samarbete med flera andra scoutkårer.
Ett antal ledare har erbjudits kurserna Leda Avdelning eller Leda Scouting.
Alexander Stein Åkerblad och Anna Knutola har under våren genomfört Leda Avdelning.

Information och kommunikation
Hemsida och sociala medier
Waxholms scoutkårs hemsida drivs på en Joomla-installation byggd i PHP på
webbhotellet one.com.
Behöriga personer inom respektive område/avdelning kan själv uppdatera sina sidor
vilket gör att webbplatsen enkelt fylls med uppdaterad information. Man kan läsa t.ex.
dagen efter scoutmötet vad som hänt och snabbt hitta information om vad som händer
framöver i kåren.
Vi har även integrerat bildvisning från Kårens eller avdelningarnas Instagramkonton för
att få en ännu mer levande sida.
Varje dag får webbplatsen i snitt 11 besök, varje månad har vi i snitt 180 unika besökare.
Vi har en sida på Facebook för att öka vår närvaro på sociala medier och synas mer i
samhället.
Google Apps
Kåren har en gemensam plattform för att hantera dokument och e-post genom Google
Apps. Varje ledare och funktionär får en egen e-post som ger tillgång till filarkiv som
tillhör kåren.
Fyren
Waxholms scoutkår har en egen tidning, som kommer ut några gånger per termin.
Tidningen är helt baserad på bidrag från kårens medlemmar och i första hand från
scouterna själva. Det handlar om de olika övernattningar och äventyr som vardera
avdelning gör med bilder och text. Bidragen sammanställs sedan av de personer som har
ålagt sig uppdraget att vara redaktion som gör det till en tidning som sedan finns för alla
medlemmar att läsa i scoutlokalen samt online på kårens hemsida.
Under detta verksamhetsår har det utkommit två bidrag av tidningen till
kåravslutningarna.

Slutord från kårordföranden
Det är med stolthet för vår bra verksamhet jag avslutar denna verksamhetsberättelse.
Omsättningen av scouter på våra avdelningar är låg. Man stannar kvar, och man stannar
länge. Det gör man bara om man har kul på mötena, lär sig nya saker hela tiden och
verkligen trivs!
De som gör detta möjligt är våra engagerade ledare och ledarassistenter. Tack för att ni
lägger ner kraft och energi att göra världens bästa scouting, vecka efter vecka efter
vecka!
Ingvar Åkerblad,
Ordförande, Waxholms scoutkår
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