Välkommen till årsmöte för

Fjälkinge & Trolle Ljungby
Scoutkårer
Digitalt via Teams 28/3 kl 15.00
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Dagordning för Kårstämma den 28/3 kl.15.00
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20
§21

Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Godkännande av dagordning
Val av två justeringsmän
Justering av röstlängden
Val av två rösträknare
Fråga om stämman behörigen sammankallats
Verksamhetsberättelse
Resultat och balansräkning
Revisorernas rapport
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgiften
Val av kårordförande
Val av styrelseledamöter
Val av kårfunktionärer
Val av revisorer
Val av valberedning
Val av ombud för distriktsstämman
Övriga frågor
a)
b)
c)
Mötet avslutas
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d)

Verksamhetsberättelse 2020
(Samtliga verksamhetsberättelser är gemensamma för båda kårerna)
Styrelsen för Fjälkinge & Trolle Ljungby Scoutkårer får härmed avge verksamhetsberättelse
för perioden 1/1-31/12 2020
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda sammanträden.
Styrelsen 2020
Kårordförande: Malin Wendel (Trolle Ljungby)
V Kårordförande: Joel Kruse (Fjälkinge)
Sekreterare: Camilla Braun (Fjälkinge)
Kassör: Sara Thim (Trolle Ljungby)
Kassör: Christel Lennartsson (Fjälkinge)
Ledamöter: Pierre Tullgren, Jonathan Nyström (Fjälkinge)
Suppleant: Sofia Ekenros (Fjälkinge)

Kårfunktionärer 2020
Kårutbildare: Pierre Tullgren
Scoutvaror: Åsa Gustavsson
Lotteriansvarig: Christel Lennartsson
Stugfogde: Anders Olsson, Patrik Braun, Urban Lindh
Arbetsgrupp: Annelie Engdahl, Charlotte Tullgren
Revisorer: Ingemar Larsson, Kurt Andersson
Suppleanter: Christer Magnusson, Ingrid Thim
Ledare: Se resp. avdelning
Ansvariga Backagårdsgruppen: Nils-Ove Nilsson, Jan-Inge Bill
Medlemmar: Antalet medlemmar under verksamhetsåret har varit 85 för Fjälkinge och 19
för Trolle Ljungby.
Kårstämma: Årets kårstämma hölls på Backagården den 26 februari 2020
Distriktsstämma: Vårens stämma blev inställd och flyttades och höstens stämma hölls i
Tyringe samt digitalt via Zoom.

3

Kårgemensamt
Under hela året har vi påverkats av den rådande pandemin, Covid 19, både när det gäller
aktiviteter för våra scouter och även aktiviteter som vi har ute i samhället.
Januari startade vi traditionsenligt med julgransinsamling där vi för 30:- hämtade julgranar i
Fjälkinge med omnejd. Årets insamling drog in 3060:S:t Georg firades avdelningsvis med märkesutdelning.
Under året har vi inte haft några gemensamma läger eller deltagit på Julmarknader pga.
Pandemin. Delar av året har vi även tagit beslut att pausa verksamheten för att kunna ha en
trygg och säker verksamhet.
Julgransförsäljningen har skötts av Fjälkingefrisören med viss hjälp av ”Gubbarna” vilket vi är
väldigt glada och tacksamma för.

Spårarna
Vårterminen
Under våren deltog totalt 27 scouter i verksamheten. Närvaron var imponerande hög
vilket vi tolkar som ett gott betyg. Fyra ledare arbetade i gruppen;
Bitte Magnusson, Christer Nilsson, Erik Jönsson, Malin Nilsson och Sara Persson. De
14 träffarna på våren genomfördes med scouternas målspår i åtanke där
målsättningen är att barnen ska få en god start i scoutlivet. Vi hade både hantverk och
sjukvård.
21 scouter deltog i vårt dagläger på Backagården. Under hajken genomfördes en lång
tipsrunda runt Fjälkinge backe.
St George firades mycket annorlunda med corona i åtanke men scouterna kunde få sina
förtjänsttecken.

Höstterminen
Vi slog oss samman med Trolle Ljungby under höstterminen.
På hösten var vi 16 scouter. Ledare för spårarna var Fredrik Jönsson, Linda Bolin,
Sara Persson och Erik Jönsson. Vi hade 8 träffar med varierande innehåll, växelvis i
Trolle Ljungby och i Fjälkinge. Tyvärr nödgades vi ställa in flera aktiviteter på grund av
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corona.
Upptäckarna
Vårterminen
Året började på topp vi hade hittat ett nytt, lärorikt terminsschema i form av World of Scoutcraft, ett
heltäckande schema där Äventyrarna skulle själva göra uppgifter i Scouternas tecken. Allt från att
pyssla, läger som skulle planeras och andra roliga utmaningar.
Planen var att vi skulle ha klarat av 15 träffar, 2st Leda Patrull utbildningar och minst 3st hajker detta
var tanken sedan kom Pandemin och satt käppar i hjulen för oss.
På grund av pandemin fick vi efter 8 träffar ta en paus och vi startade upp igen efter nästan två
månader för att ha två träffar till. Vi slog ihop ledarna från Upptäckare och Äventyrare för att kunna
hjälpas åt de sista träffarna i mindre grupper. Alla hajker förutom avslutningshajken blev inställda,
det blev paddelhajk med övernattning för äventyrarna. Ledapatrullhajken blev det endast en hajk
resten sattes på paus.
Så totalt blev det 10 träffar, 1 Ledapatrullhajk samt avslutningshajken.
8st Äventyrare varav 4st var från Trolle
Huvudledare var Urban Lindh & Patrik Braun

Höstterminen
Under hösten har vi haft 19 scouter som medlemmar och 1 scout som var med på prov vid några
tillfällen.
Av de 19 scouterna var 4 från Trolles kår och resten från Fjälkinge.
På terminsprogrammet fanns en blandning av träffar med Natur- och miljö-tema.

Det var planerat totalt 10 träffar, 18:00-19:30, för terminen, antalet träffar var lite nerbantat dels
p.g.a. covid och till del för bristen av ledare.
Det hanns med 5 tillfällen, varav en var dubbel, innan vi som kårer bestämde att stänga ner terminen
p.g.a. den höga smittrisken och de rekommendationer som gällde från FHM.
Ledare var Malin Nilsson, Patrik Braun och Urban Lindh.
Första träffen var den 2/9 och inleddes med ”Lära skära med Christer” och föräldramöte. Scouterna
fick lära sig att hantera en kniv korrekt och prova att tälja tillsammans med Christer. Under tiden fick
vi ledare möjlighet att i lugn prata med föräldrar och samla in medlemsinformation. Lite trevande
rekryteringsförsök gjordes vid denna träff och det klargjordes att vi inte kan driva verksamheten fullt
ut utan föräldrars stöd till ledare.
Vi slog ihop två träffar på en söndag och träffades i den trevliga miljön på Lillö borgruin där personal
från Museet ställde upp med lite aktiviteter, bland annat smyckestillverkning och arkeologi och ett
kul besök inne i ruinen. Vi fortsatte sedan den härliga eftermiddagen med att starta ett naturprojekt
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med ett slutet ekosystem i en damejeanne-flaska. Scouterna fick ha med sig fika och vi hade en hörlig
solfylld dag på Lillö.
En träff gick åt till hantering av yxa och kniv, där vi även fick göra en uppryckning av uppförandet vid
våra träffar och gå igenom bemötande och respekt för varandra.
Vi hade lite matlagning på spritkök med Fridolf. Scouterna lagade köttbullar och makaroner på
spritköken och fick en första känn på hur man ska tänka och planera sin matlagning.
Tråkigt nog beslutade vi sedan att stänga för terminen. Alla träffar skedde utomhus som ett led i
smittriskbegränsning.
EKO-systemen frodas och lever. Den ena bättre än den andra dock. Vi hoppas att ha dessa vid liv och
kunna komma igång igen och då fortsätta vårt natur- och miljö-tema.
Vi hann inte med någon märkesutdelning men kommer att göra det nu på våren 2021 med ett Covidmärke och hoppas att våra scouter håller ut och håller i så att vi har dom kvar och pigga på fler roliga
scoutäventyr.

Äventyrarna
Vårterminen
Äventyrarna jobbade mycket med känsla för patrull och samarbete. Vårterminen avslutades
med en lyckad paddelhajk på Halensjön. Vilket gav dom paddelmärket. Under vårterminen
var vi tvungna att minska ner antalet träffar till varannan vecka för att kunna jobba i mindre
grupper då Corona pandemin bröt ut. Tyvärr fick några möten också ställas in.

Höstterminen
Trots att Corona pandemin satte stopp för vår verksamhet efter fyra möten hann vi med att ta
märket stormkök. Eftersom eldning alltid står högt på scouternas önskelista hade vi resten
av mötena i eldens tema.
Vi hade eldningsövningar där vi övade samarbete och känsla för patrull. Vid ett möte eldade
vi i ösregn och fick bara använda det som fanns i skogen. Det blev också en repetition av
allemansrätten.
Det var en utmaning men båda patrullerna lyckades slutföra uppdraget.
Tack vare gott tålamod och att scouterna står ut trots rådande pandemi har samtliga scouter
fått ett Corona 2020 märke.

Utmanarna
Våra utmanare har inte haft nån verksamhet under året i kåren.
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Gubbarna
Gubbarna har träffats väldigt sporadiskt under året och då främst tillbringat tid utomhus med sysslor
där. Korvgrillningen på Eko:- pausades redan under våren och fram emot sommaren tog vi beslutet
att säga upp samarbetet med Eko:- efter att Idrottsföreningen beslutat att säga upp sina grillpass.
Gubbarna har varit behjälpliga med att hämta julgranar till Fjälkingefrisören samt vid tillfälle även
hjälp till med försäljningen.
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i Trolle Ljungby scoutkår med
organisationsnummer 838201-5769.
Jag har granskat årsredovisning och bokföring samt
styrelsens förvaltning. Granskningen har utförts enligt god
revisionssed.
Revisionen har inte lett till någon anmärkning.
Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för år 2020.

Trolle Ljungby den 1 mars 2021
Ingrid Thim!

Ekonomisk rapport 2020

Trolle Ljungby scoutkår
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Resultaträkning
2020

2019

Intäkter (kr)
Gåva

630,00 kr

Försäljning

336,00 kr

Läger
Bidrag
Återbäring

11 396,00 kr

0,00 kr
15 775,00 kr

3 761,75 kr

0,00 kr

Medlemsavgift

8 880,00 kr

5 735,00 kr

Övrigt

1 739,53 kr

7 202,65 kr

27 360,53 kr

28 095,40 kr

763,00 kr

2 478,30 kr

6 433,25 kr

842,00 kr

Livsmedel

144,26 kr

2 067,90 kr

Utrustning

0,00 kr

4 000,00 kr

Stuga

0,00 kr

Övrigt

2 495,99 kr

3 980,00 kr

Summa kostnader

9 836,50 kr

13 368,20 kr

Summa intäkter
Kostnader (kr)
Material
Läger

Årets resultat

17 524,03 kr 14 727,20 kr

Balansräkning

Ekonomisk rapport 2020
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Resultaträkning
2020

2019

2020

Årets
förändring

2019

Tillgångar (kr)
Kassa

0,00 kr −12 293,00 kr

12 293,00 kr

Bank

71 148,12 kr

24 684,55 kr

46 463,57 kr

Fond

23 848,00 kr

1 552,48 kr

22 295,52 kr

Summa tillgångar

94 996,12 kr

13 944,03 kr

81 052,09 kr

0,00 kr

−3 580,00 kr

3 580,00 kr

Eget kapital

77 472,09 kr

14 727,20 kr

62 744,89 kr

Årets resultat

17 524,03 kr

2 796,83 kr

14 727,20 kr

Skulder (kr)
Upplupen kostnad

Eget kapital

Summa skulder och
eget kapital

Ekonomisk rapport 2020

94 996,12 kr 13 944,03 kr 81 052,09 kr
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