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Så har ännu ett verksamhetsår gått till ända. För Huskvarna Scoutkårs del, det 

94:e sedan kårens rekonstruering 1927. Det är nu 111 år sedan scoutrörelsen 

kom till Huskvarna.  

 

Scoutkårens organisation  
1 Roverscoutlag med flickor och pojkar från 19 år och uppåt. Träffas enligt särskilt program. 

4 avdelningar med Spårare, Upptäckare, Äventyrare samt Utmanare, träffas regelbundet 

varje vecka under terminen, vid Örjansgården/Lillastugan, på Pusta Kulle.  

 

Styrelse och funktionärer 
Styrelsen har haft 15 protokollförda sammanträden under året. Fredrik Hallingbäck avgick vid 

halvårsskiftet och ersattes med Jenny Askerlund som adjungerades in i styrelsen under 

hösten. Styrelsens roller har förtydligats med följande Verksamhetsansvarig Ellen Johansson, 

Arrangemangsansvarig Anna Johansson, Informationsansvarig Kalle Partanen, 

Fastighetsansvarig och Materialansvarig Richard Carlsson.      

Post  Nuvarande  Antal år  Valdes år  Sitter till  

Ordförande  Anna-Maria Norén  1 år  2021  2022  

Kassör  Mikael Rydberg  2 år  2021  2023 

Kårsekreterare  Lotta Partanen 2 år  2021  2023  

Utbildningsledare  Richard Carlsson  2 år  2020 2022 

Ledamot 1 Anna Johansson 2 år 2021  2023 

Ledamot 2 Kalle Partanen 2 år 2020 2022 

Ledamot 3  Ellen Johansson  2 år  2020  2022  

Ledamot 4 Fredrik Hallingbäck 2 år 2021 Avgick -21 

Revisor 1  Ulf Eriksson  1 år  2021  2022 

Revisor 2  Hans-Erik Carlsson  1 år  2021  2022  

Firmatecknare  Mikael Rydberg  

Anna-Maria Norén  

Valberedning  Mats Pettersson, Elias 

Björkman, Vilgot Hallingbäck  
1 år  2021  2022  
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Verksamhetens målsättning 
Den långsiktiga målsättningen för vårt scoutarbete är "att tredje års Äventyrarscouter skall 

på egen hand planera och genomföra en utfärd med övernattning".  

Vår värdegrund genomsyras av respekt för varandra och naturen, allas lika värde och vikten 

av att föregå med gott exempel (se bilaga Värdegrund). 

Trygga möten 
För att säkerställa barns och ungdomars rätt till en trygg fritid, fri från kränkningar och 

övergrepp, är det obligatoriskt för våra ledare att genomgå kursen Trygga möten, vart tredje 

år. Ledare som genomgått kursen och visat upp intyg från belastningsregistret, får sitt 

kursdiplom uppsatt i salen i källaren.   

Rekryteringsplan  
Kårens långsiktiga målsättning, gällande rekrytering, är att öka medlemsantalet med minst 

10 procent per år. För att nå dit uppmuntrar vi våra scouter att ta med kompisar in i 

scoutingen, vilket de får ett särskilt märke för.   

Kåren har en långsiktig målsättning att vi ska ha en livaktig utmanaravdelning med minst en 

patrull. För att nå dit behöver vi ha fyllda grupper inom Spårare, Upptäckare och Äventyrare.  

För att ha en aktiv och välfylld avdelning krävs ledare. Vi rekryterar aktivt ledare via 

föräldragrupperna. Äventyrare och Utmanare får successivt möjlighet att utveckla sina 

ledarförmågor, genom att de får bidra och ta mer och mer ansvar i de yngre avdelningarna.  

Årligen har vi traditionsenliga arrangemang på Valborg och vid Fallens dag, för att visa upp 

vår verksamhet och sprida information om scouting. 

”Ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir – för då blir det tårta!” 

 

Medlemmar 
Medlemstalet var den 31/12–2021, 86 scouter och ledare, vilket är en glädjande ökning med 

14 st sedan föregående år. Scoutkåren har de haft en mycket positiv medlemsutveckling, 

sedan 2014 har scoutkåren ökat med 65 medlemmar!  

För scoutkåren är det glädjande att scouterna troget återkommer varje vecka och att det 

ibland kommer någon ny, som vill prova på vår verksamhet. Scouterna vill ge barn, 

ungdomar och vuxna i hela samhället möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. 

Vi välkomnar fler vuxna som vill vara med och hjälpa till i scoutverksamheten och göra en 

insats för sitt och andras barn.  

Eftersom vi även 2020 var en av de kårer som ökade mest i distriktet, förärades vi med en 

tårta även 2021, vilken inmundigades under krafsningen i höstas. 
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År Medlemmar Förändring % 

2013 21  
2014 22 5 % 

2015 28 27 % 

2016 44 57 % 

2017 43 -2 % 

2018 53 23 % 

2019 61 15 % 

2020 72 18 % 

2021 86 19 % 
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Förtjänsttecken 
 
Silvervargen nr 175 

2002 Mats Pettersson 

KFUM - KFÙMs Scout förtjänstmärke i silver 2005 Richard Carlsson 

Guld - Emalj  1998  Ulf Eriksson 

 2019  Richard Carlsson 

Guld  2014  Richard Carlsson 

 2019  Anna Johansson 

Silver  2014  Anna Johansson 

 2014  Johan Svensson 

Järn  

Silveruttern 

2017 

2021  

Viktoria Kjäll 

Richard Carlsson 

 

Utmärkelsen för bästa närvaro delades inte ut 2021, då pandemin gjorde att närvaron inte 

kunde räknas på ett tillförlitligt och schysst sätt. 

Samarbeten, marknadsföring och utveckling  

Under året har scoutkåren samarbetat med Huskvarna församling i Svenska kyrkan genom 

”Naturlig konfa” där konfirmanderna har fått lära sig mer om friluftsliv. Scoutkåren har 

bidragit med scoutledare och unga ledare. Trots anpassningar på grund av corona lyckades 

man få till en fantastisk hajk där man paddlade på Nissan. Det resulterade dock inte i några 

nyrekryteringar. 

Under året har vi genomfört ett föräldramöte, för 

att rekrytera ledare och öka samarbetet med 

föräldrar. I september genomfördes en 

kombinerad teambuilding- och rekryterings-

workshop, som utvecklingskonsulent Adam 

Lundberg höll i.  

I maj 2021 deltog våra Äventyrare Dag, Vilgot och 

Vilja, i en SVT-inspelning om hur scoutrörelsen 

vuxit under pandemin, se inslaget här. Inslaget 

sändes i ett "paket" om friluftsliv, scouternas 

ökande medlemssiffror och friluftsliv. 

Vi har haft inledande samtal med rektorn för Engelska skolan, som söker ett samarbete med 

oss som förening och våra kunskaper inom friluftsliv som de vill förmedla på ett strategiskt 

sätt till sina elever. Ett sådant samarbete skulle kunna leda till ökad medlemsrekrytering. 

För mer information om vad vi lagt ut på sociala medier under året, se bilaga Instagram. 

 

  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/rekordokning-for-scoutverksamhet-forra-aret
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Kårens fastigheter  
2013 tecknades ett nytt arrendekontrakt med markägaren Jönköpings kommun.  

Då scoutstugan byggdes 1935 – 37 upplät dåvarande Vapenfabriken ett markområde, som 

scoutkåren utan kostnad fick disponera. Sedan flera år tillbaka arrenderar vi av Jönköpings 

kommun. 

Stugorna på Pusta Kulle har under året nyttjats för scoutträffarna. Stugorna är väl lämpade 

för sin uppgift och kan ta emot flera olika aktiviteter.  

Uthyrning av Örjansgården till olika arrangemang, såväl inom som utom scoutrörelsen, har 

förekommit. Flera medlemmar har lånat lokalerna under året. Bostadslägenheten har varit 

uthyrd under hela året. 

Renovering och underhåll av byggnaderna och yttre skötsel utförs löpande. Taket på 

Lillastugan byttes våren/sommaren 2020 av Skärstad bygg. Vi har även målat delar av 

stugan. Örjansgårdens värmepump har fungerat hjälpligt, men har stort behov av att bytas 

ut. Arbetet med ny vattenledning mellan Örjansgården och Lillastugan har fortsatt under 

året. Taket i Lillastugan isolerats och arbetet för att kunna bedriva scouting där inne igen, 

har fortsatt under hela året. Lägenheten har stora behov av renovering framförallt i badrum 

och kök.  

Flera extra arbetsdagar har arrangerats, det har mestadels varit pigga och arbetsvilliga 

utmanare som deltagit i dessa. På arbetsdagarna bjuder scoutkåren på mat som tack för 

insatserna. Därmed har dessa kostnader blivit högre 2021 än tidigare år.  

Fyra normala krafsningar genomfördes 17 & 18 april samt 6 & 13 november 

 

ÖRJANSGÅRDEN 

Örjansgården har bara varit uthyrt två ggr under 2021, dels en minnesstund i mars och ett 

nyårsfirande, så hyresintäkterna ligger bara på 1000 kr, detta beror till mesta delen på 

pandemin. Vi har dock fått in några önskemål om uthyrningar som har varit i strid mot de 

restriktioner som vid tillfället fanns – dessa uthyrningar har vi inte accepterat, då det vid 

tillfället inte varit tillåtet pga. pandemin. 

Vi har gjort av med betydligt mer vatten än vad som är rimligt, vi har dock lite svårt att föra 

fram rimliga bevis på detta då vi inte redovisade vattenavläsnigen till kommunen 2020, vi 

fick ett fel men gick inte vidare med detta. Under 2022 skall vattenmätaren läsas av minst 

varje månad för att vi skall kunna följa förbrukningen och om möjligt påtala för kommunen 

att det är något fel som är trasigt. 

Varmvattenberedaren fick bytas akut, då den börjat läcka. 

Sotningen genomfördes och Ulf Erikson som hjälpte sotaren när han väl var på plats kom 

överens med sotaren att vi inte behöver sota våra öppna spisar vartannat år i framtiden. 

Inga stora åtgärder har gjorts på själva Örjansgården. 
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UTOMHUS 

Gräsklippning 

Under sommaren har som vanligt Björn Nygren klippt grönytorna, scoutkåren är tacksam för 

den tid Björn lägger ner på detta. 

Döda träd 

I augusti upptäcktes att några döda träd i 

sluttningen ner från Lillastugan ramlat och stod 

nu lutande mot en gren på en stor ek. Kommunen 

underrättades och var snabbt på plats för att såga 

ner almarna. Samtidigt togs flera döda träd ner. 

Veckan efter var kommunen på plats och tog ner 

ytterligare döda träd i närheten av Lillastugan.  

De döda träden har sågats upp och klyvts till ved, 

detta var mycket välkommet då veden började ta 

slut.  

Slänten vi trappan 

Johan Svensson och Ulf Erikson rensade under hösten slänten vid trapporna från sly, arbetet 

planeras att fortsätta under 2022. Om vi inte håller efter slyet så växer utsikten snabbt igen, 

så för att vi både skall ha utsikt och att Örjansgården skall synas från motorvägen och stan 

bör vi hålla efter växtligheten. 

Lägerbålsplatsen 

Under våren byggde Utmanarna två bänkar vid Lägerbålsplatsen, så nu kan man sitta runt 

elden och slipper ha liggunderlag på den leriga marken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamla murstocken 

Den gamla murstocken är numera delvis fyll vid eldplatserna, det fanns tidigare en 

fördjupning där – den finns inte längre... 
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LÄGENHETEN 

I badrummet har ett handfat bytts ut mot ett vi redan hade och en ny kran inköpts och 

monterats. Det finns en skada i våtrumstapeten, den är en skarv som har öppnat sig lite. 

Denna skarv har tätats med byggtejp. När tejpen skulle tas bort för en inspektion noterades 

att tejpen sitter så bra att ingen vidare inspektion var nödvändig. Hyresgästen har i taket 

noterat vad som skulle kunna vara mögel, detta har dock hållits i schack genom ökad 

ventilation och ökad värme. Dock bör badrummet renoveras så snart som möjligt.  

Senast badrummet renoverades torde ha varit på Ola Tholfs tid, vilket borde vara minst 35 

år sedan. Likaså börjar det bli dags att renovera köket, lådor och skåp är lagade men 

kommer inom några år att behöva bytas ut. 

 

LILLASTUGAN 

Under året har hallen i stort sett färdigställts, väggarna har gipsats och målats, innertaket 

har konstruerats, satt takgips, och målats, en närvarostyrd lampa monterats och ett 

skymningsrelä till utomhusbelysningen monterats. Tack till Ewa och Hasse för en 

utomhuslampa vid vedboden. Golv, lister och taket vid dörren in till scoutlokalen återstår att 

fixa. 

Förrådet där scoutkåren skall lagra utrustning till ex valborg är också iordningställt, 

scoutkåren fick tre skrivbordsskivor från David Dethorey som tyckte att det var dåligt att 

Elgiganten slängde dessa. Skrivbordsskivorna blev utmärka stabila hyllor. Även här återstår 

det lite att göra, en liten bit tak och en liten bit vägg, väggen beror på att elen till toaletten 

skall göras om. 

Utmanarna har isolerat taket 

över scoutlokalen, det har 

varit ett stort och kliande 

arbete, men nu finns det 

luftspalt överallt och det 

finns ställningar där vi kan 

förvara saker så att vi 

slipper lägga sakerna direkt 

mot isoleringen, en planka 

att krypa är monterad längs 

hela vinden för att 

underlätta inspektion.  

 

En lampa med rörelsesensor har monterats vid huggkubben för att göra det säkrare att 

hugga ved. Strålkastaren över planen har fått bytas ut då den blivit vattenskadas trots att 

den tillverkad för utomhusbruk. 

Den nya vattenledningen är indragen till Lillastugan, dock återstår isolering av inloppet, viss 

igen fyllnad av hålen, håltagning i Örjansgården och inkoppling till vattnet. Rördragning fram 

till där hålet i väggen skall göras, har Per Edberg använt sin yrkesskicklighet, för att montera.  
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Södra gaveln är målad, både grönt, brunt och vitt. Dock återstår själva fönstret att måla. 

Färg finns kvar sedan sommaren 2020, då taket byttes. Till sommaren 2022 återstår väggen 

mot Huskvarna samt lite brunmålning av takfoten runt entrén.  

En ansökan till XL-hjälpen skickades in för att vi skulle 

få hjälp att bygga en altan/entré, denna skulle 

samtidigt fungera vid försäljning från fönstret vid 

valborgsfiranden. Tyvärr fick vi inga pengar, varför det 

inte blev någon altan detta år.  

 

Vedboden är även den tillfixad. 

Den del av fasaden som saknades är monterad  

så att väggen numera är tät, lastpallar är bättre 

förankrade för att tåla veden och plats för grillgallren  

till våra eldplatser finns nu.  

Se bild på vedboden till höger. 

 

 

Under röjningen av vinden hittades de flesta delar till de bänkar som förr var monterade i 

Ledarrummet, bänken började vi dörren och gick sedan om ett U längs väggen mot 

lägenheten och sedan ut en bit på ytterväggen. Av dessa delar byggdes under hösten en 

hörnbänk. Resterande delar är återigen förpassade till Lillastugans vind. 
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Inköp och investeringar 
Gräsklippare, Klippo  2015  

Spis till Lägenheten  2015  

Kaffebryggare, snabbryggare  2015  

Kyl och frys till lägenheten  2016  

Ledartält  2016  

Luftvärmepump, Lilla stugan  2017  

Takrenovering, Lilla stugan 

Varmvattenberedare 

2020 

2021 

 

Anpassningar på grund av corona 
Under större delen av året har vi på olika sätt fått anpassa oss efter den pandemi som 

spridits i värden. Styrelsen har noggrant följt nationella och regionala rekommendationer.  

De flesta styrelsemötena under våren har genomförts digitalt, under hösten har vi setts 

fysiskt.  

Vår inriktning har hela tiden varit att bibehålla verksamheten för våra barn och ungdomar i 

så hög utsträckning som möjligt. Ledarna har gjort ett stort jobb med att hitta meningsfulla 

aktiviteter utomhus under året.  

Information om hur vi bedriver verksamheten smittsäkert framgår på hemsidan. 

 

Inställt på grund av corona  

• Valborgsmässofirande 

• Städning av Dreamhack vårterminen 

• Prideparaden  

 

 

 

 

 

https://www.huskvarnascout.se/
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Samlingar, hajker, läger utfärder och tävlingar 2021 
 

22/2  Scoutkårens årsmöte 

10/4 Distriktsstämma 

17-18/4 Krafsning 

8/5 Kårutfärd/Tävlingsdag 

5/6 Spårarövernattning 

6/6 Scoutavslutning och ledaravslutning 

26-29/7 Sommaräventyr - kårläger på Adellövs hembygdsgård 

7/6-16/8 Sommarmåndagar på Örjans 

 

23/8 Föräldramöte 

28/8 Våffling 

17-19/9 Stensjön runt 

20/9 Teambuilding och rekryteringsworkshop 

2/10 Bauerträffen, SB50+1 

9-10/10  Kårhajk i Ryssby 

23-24/10 Stensjön runt 2 

6;13/11 Krafsning  

15/12 Terminsavslutning 
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Student 2021 
Juni 2021 tog Kalle och Ellen studenten från naturvetenskapliga programmet på  

Erik Dahlbergsgymnasiet. Scoutkåren uppvaktade studenterna med ett presentkort  

på friluftsutrustning från Uthuset.  
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Sommaräventyr i Adelöv  
Vi hade planerat för att delta i ett sommarläger i Apelhult, Västra Götaland. Allt var fixat - 

när vi i sista stund får veta att på grund av den regionens strikta tolkning av 

coronariktlinjerna – kunde inte lägret genomföras som tänkt. Snabbt fick vi ta ställning till 

om vi skulle hitta på något själva eller bara ställa in. Vi valde att gasa! Ett program totades 

ihop och vi hittade en plats där vi kunde vara – Adelövs hembygdsförening vid sjön Noen. 

 

Upptäckare genomförde ett dagsprogram i solsken med mycket bad, lek och skoj. 

Äventyrare hade några dagar där de fick lära sig livräddning i vatten och HLR. De fick en 

överlevnadskurs där de fick gräva upp vassrötter o prova att äta saker man kan leva av i 

naturen. De fick även ett oväntat nattligt äventyr där de fick leta efter en gammal nedgrävd 

skatt samtidigt som bovar var ute efter dem, slutet gott – skatten hittades och bovarna 

tillfångatogs av Pålisen. Utmanare gjorde ett fantastiskt jobb att hjälpa till med 

lägerförberedelser och genomförande. 
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Gamla Huskvarnascouter återsamlades efter 60 år 

Sommaren 1961, den 24 – 30 juli, hölls ett scoutläger längst uppe vid Grankullavik på norra 

Öland med representanter från KFUM- och KFUK- kårer i Småland och Östergötland.  

2021 - 60 år senare återsamlades ett tiotal gamla deltagare från Huskvarna, i närheten av 

Böda, under några dagar i augusti. Den här gången dock inte i tält, utan i ombonade hus hos 

Leif Persson, som är sommarölänning där i trakten. 

 

Programmet gav sig nästan av sig självt: vandring i den sägenomspunna trollskogen, besök 

vid Byrums raukar och naturligtvis ett intensivt letande efter 1961 års lägerplats.  

Den verkade ha återerövrats av naturen, så de gamla återvändarna blev aldrig riktigt säkra 

på att de hade hittat rätt. 

 

Naturligtvis ingick också filmer med nostalgiskt innehåll, bland annat från det sedan länge 

försvunna Scoutnäset vid Stensjön i Lekeryd. Men framför allt fylldes dagarna av samtal och 

berättelser, både om de gemensamma minnena från ungdomsåren och vad som hänt sedan 

gruppen skingrades. Endast två bor kvar i Huskvarna, Lars Lindahl och scoutlegendaren Ulf 

Erikson, medan de andra har varit spridda åt många håll. Flera hade tjänstgjort runt om i 

världen, men hos alla fanns ändå ett litet stycke Huskvarna bevarat. 

 

 

 

  

Deltagare vid återträffen: Åke Svenson, Stockholm, Urban Säwe, 

Borås, Christer Svensson, Färjestaden, Lars Ek, Gällivare, Ulf Erikson, 

Huskvarna, Leif Persson, Stockholm, Ingvar Klaesson, Skövde, Lars 

Lindahl, Huskvarna, Bengt Hultqvist, Karlskrona och Gert Åkesson, 

Nödinge. 
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Bauerträffen 2 oktober 

Spårarna kom på andra plats i denna scouttävling, som gick av stapeln i Skuggebo. 

 

 

Huskvarna scoutkår planerade och genomförde eldningskontrollen.  
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Kårhajk 9-10 oktober   
Tim Norén, Utmanare/hjälpledare, skriver här om hur han upplevde hajken i oktober. 

Kårhajken arrangerades vid distriktets lägergård i Ryssby utanför Nässjö. Efter samlingen 

reste scouterna tält. De fick även lära/påminnas om trangiakök eftersom de skulle laga mat 

på dem. Sedan fick upptäckarna en genomgång om knivar, eftersom de skulle ta knivbevis. 

Efter det laggade scouterna mat till sina patruller, det blev korv stroganoff med ris. 

Vi organiserade en lek med inspiration av röda vita rosen, där de behövde lösa chiffer för att 

få ledtrådar om var skatten låg. När de hittat skatten, 

var de tvungna att lämna in den prick på förbestämt 

klockslag. 

En stafettliknande lek organiserades på söndagen, där 

patrullerna var tvungna att lösa gåtor/ta sig genom en 

hinderbana/träffa hinkar med tennisbollar/blåsa upp 

ballonger tills de spricker/äta upp en påse Gott o 

Blandat. 

Efter det lagade de lunch och åkte hem. 

 

     

   

 



  Sida 17 | 22 

Huskvarna Scoutkår Vattenfallsvägen 21 561 39 HUSKVARNA 
 Epost: info@huskvarnascout.se  Webb: huskvarnascout.se 

Upptäckare 

 

Antal 

23 

 

Aktiviteter  

Vårterminen förtrollades av Harry Potter tema men präglades även av pandemin som gjorde 

det svårt att genomföra det som vi ville. Terminen började med att scouterna delades in i de 

olika elevhemmen som fick bli deras patruller för terminen. Under vårterminen fick de lära  

och förbättra några bra scoutkunskaper som  tillexempel tälja, elda, laga mat över eld, 

örtlära och kartkunskap. Dessa möten hade inslag av Harry Potter på diverse olika sätt.   

VI gjorde även andra saker som att åka skridskor och ha ett filmmöte utomhus.  

Den 24 mars tog vi tillfället i akt och firade jul mitt i våren med julmat, granpyntning och 

besök av tomten. VI hade en spelkväll och en beach-kväll på oset med bad, vollyboll och 

grillad korv. Under terminens gång la vi mycket fokus på hur man är en bra kompis och med 

människa vilket resulterade ett intressemärke. 

Under sommaren hade upptäckarna en heldag ute i Tärenäs hembygdsgård där dagen 

spenderades med mycket bad men även matlagning, sammarbetsövningar och avslutades 

med en levande tipspromenad. De var en lyckad dag med fint vänder och glada scouter.  

I början utav höstterminen fokuserade vi på Bauerträffen för att träna dom inför dagen på 

Skuggebo. Även om det inte blev någon vinst, så blev det en tårttävling där de tävlade för 

ingredienserna och sedan fick imponera juryn med sina bakverk.  

Ett utav märken för terminen var mat-tvåan där de skulle lära sig hur man planera mat för 

en hajk och sedan laga den över eld.  Denna termin fick de lära sig använda chiffer som 

resulterade i en skattjakt som slutade med en surprise. Terminen avslutades med två mys- 

möten där vi kollade på film och bakade lussekatter.  

 

Ledare 

Ellen, Kalle, Elias, Tim, Vilja (hösten) 

  



  Sida 18 | 22 

Huskvarna Scoutkår Vattenfallsvägen 21 561 39 HUSKVARNA 
 Epost: info@huskvarnascout.se  Webb: huskvarnascout.se 

Äventyrare    
Naturligtvis har coronapandemin påverkat även äventyraravdelningen 

under 2021. Eftersom vi inte ville ställs in, så var det ju så att i stort sett 

all verksamhet skulle ske utomhus. Januari och februari är inte så roliga 

månader att vara ute sena kvällar, det blåser regnar och är inte direkt 

ljust…. Därför valde äventyrarna att istället för att ha möte på 

torsdagskvällar, ha möten på lördagsförmiddagar, då det var ljust ute. 

Detta fungerade mycket bra. 

Verksamheten i äventyraravdelningen som kallas Rovfåglarna har bedrivits i två patruller, 

Falken och Höken. Ledarna har försökt att använda 

patrullsystemet så mycket det går men fick under 

hösten minska lite på patrullernas självständighet 

för att få lugnare möten.  

Under början av året blev det mycket eldning, 

scouterna lärde sig att göra eld med näver och 

eldstål. När det snöar måste man se till att få så lite 

snö som möjligt på veden, stoppa ner det man 

späntar läggs i fickan osv. 

I början av mars kontakta vår 

scoutkonsulent oss och frågade om vi ville 

vara med på en filminspelning, det 

handlade om att scouterna har ökat sitt 

medlemsantal under pandemin till skillnad 

från andra föreningar. Vi blev tillfrågade 

eftersom vi är den scoutkår i distriktet som 

ökar mest i medlemsantal de senaste åren. 

Inspelningen gick bra och resultatet blev 

mycket bra, vi fick beröm från flera håll för 

inslaget. Vi har mycket förståndiga scouter! 

Senare under våren fick äventyrarscouterna lära sig att använda block och taljor för att flytta 

en tung stock 
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Höstterminen inleddes före teminsstart med att arrangera ”Våffling”, äventyrarna och 

utmanarna serverar våfflor till besökare av Fallens dag. Pengarna som tjänas på detta läggs i 

äventyrarfonden för att hjälpa till att betala lägervistelser och liknande. Senare under hösten 

såldes även NewBody, vinsten gick även denna gång till Äventyrarfonden. Tyvärr blev det 

ingen städning av DreamHack denna höst. En scout, Dag, plockade lingon som han sålde 

och gav pengarna till äventyrarfonden – imponerande. 

I september deltog några scouter i Stensjön Runt, ett 

distriktsarrangemang som även innehåller Scouternas 

”Leda Patrull” som är den första scoutledar-

utbildningen. Stensjön Runt är en efterförljare till 

Huskvarna Scoutkård Stensjöstaffetten.  

Det är alltid två övergångar av Huskvarnaån, i år fick 

scouterna yillverka en Ballongflotte, det gick utmärkt, 

ingen dråsade i vattnet denna gång. Det är roligt att 

se hur våra scouter är bra kompisar med scouter från 

andra scoutkårer. 

 

Under hösten var det fortsatta restriktioner 

dock inte rikigt lika kraftiga som under 

våren. Scouterna har bla lärt sig göra knopar 

och surrningar. På bilden syns hur scouterna 

har surrat ett hjul där en patrullmedlen 

skulle snurra med i en tävling. 

Samarbetsövningar är fortsatt viktiga för 

äventyraravdelningen men det har inte 

kunnat genomföras på samma sätt som vi 

brukar, då avståndskravet ställer till en hel 

del problem. 

Under hösten tog alla scouter yx- och sågbeviset och de som inte hade knivbeviset tog detta. 

 

Antal  

Den 2021-12-31 var det 12 äventyrarscouter registrerade i Scoutnet, av dess var 9 ”aktiva”. 

Äventyraravdelningen kan utan problem dubbla antalet scouter.  

Ledare  

Richard Carlsson och Anna Johansson 
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Utmanare   
 

Antal  

12 

 

Målsättning 

Att få i gång en fungerande Utmanar avdelning. 

 

Aktiviteter VT/HT 

Under året har vi fixat en del i scoutkåren, till exempel byggt på en eldplats men även hjälpt 

till med renoveringen av scoutstugan. Vi har även haft en del möten där vi har fixat med ved 

och lagat mat (gott). På halloween var vi på Liseberg där vi hajkade efteråt. Under hajken 

lärde vi oss massor om hur vi borde planera utmanar hajker och möten i framtiden.  

 

Lärdomar 

Hur vi kan göra för att få bättre utmanar möten och hajker genom att delegera och 

informera. 

 

Styrkor och svagheter – vad behöver vi utveckla till nästa år? 

Vi har haft väldigt kul men behöver bli bättre på att delegera ansvaret och informera 

vårdnadshavare och styrelse.  

 

Ledare 

Kalle o Ellen  
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Sammanfattning året 2021  
Till Huskvarna Scoutkår är alla välkomna!  

Scoutverksamheten har bedrivits med veckovisa träffar under skolåret. Scoutträffar har 

hållits i vår stuga Örjansgården, Pusta Kulle. Ett aktivt och innehållsrikt program gör att 

scouter och ledare får en meningsfull scoutupplevelse, gör unga redo för livet genom äventyr 

och utmaningar som får dem att växa som individer. Vi använder scoutmetoden och har 

funnits i Sverige i över 110 år.  

Ledarsamlingar och planeringsträffar har vi haft regelbundet under året för att samordna 

verksamheten. Träffarna protokollförs och fungerar som informationskanal till ledarna. 

Mestadels har ledarna träffats en gång per månad för planeringsarbete samt en gång i 

veckan för avdelningsplanering.  

Samtliga ledare har genomfört utbildningen Trygga möten. Trygga möten innebär att 

scouterna inte vill att det ska finnas några övergrepp i samhället. Vi vill att det ska vara 

trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.  

Corona har ställt verksamheten inför stora utmaningar, men ledarna har visat stort 

engagemang och uppfinningsrikedom för att kunna säkerställa en riskfri verksamhet.  

Vi har därför kunnat genomföra ungefär det vi planerat trots pandemi.  

Medlemsavgift var 2021, 275 kr per termin och för barn nummer två och tre i samma familj 

gäller 230 kr per termin. I avgiften ingår en olycksfallsförsäkring. Scouter får dessutom 

scouternas tidning. Vi är nu 86 medlemmar i kåren.  

Renoveringen av Lillastugan fortgår. Vattenförbrukningen i Örjansgården undersöks.  

Ekonomiskt gick scoutkåren plus 9 000 kr under 2021.  

För en fortsatt blomstrande utveckling av vår kår, behövs fler ledare och funktionärer.  

Alla hjälpande händer är mer än välkomna att utvecklas tillsammans med oss.  
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Slutord 
Till alla dem som på ett eller annat sätt stött och uppmuntrat scoutkåren i sitt arbete ber vi 

att få framföra Huskvarna Scoutkårs varma tack.  

Ett särskilt TACK till scoutledarna, för det arbete som utförs i och omkring verksamheten. 

Ledarna bidrar med sin ledargärning till att utveckla och förnya scoutkårens 

programutbud till gagn för stadens ungdom.  

Tack också för det goda stöd och den uppmuntran vi får från scoutföräldrarna.  

Ett tack riktas också till scoutkårens egna medlemmar för deras insatser under året.  

För Huskvarna Scoutkår är det viktigt att få vara med att utveckla barn- och 

ungdomsverksamheten i Huskvarna och bidra till att skapa jämställdhet i samhället.  

 

Huskvarna i februari 2022 

H U S K V A R N A   S C O U T K Å R  

/styrelsen 

 

   

  

Anna-Maria Norén, ordförande  Lotta Partanen, sekreterare 

   

  

Mikael Rydberg, kassör  Richard Carlsson, utbildningsledare 

   

  

Kalle Partanen, ledamot  Ellen Johansson, ledamot 

   

  

Anna Johansson, ledamot  Jenny Askerlund, ledamot 

 


