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16 
SAGOLÄGER

32 
VART GICK 

PENGARNA 2019?

10 
PORTRÄTTET

V
älkommen till ett specialnummer 
av Scout. Som vanligt kan du läsa 
om spännande äventyr, roliga 
utmaningar och inspireras av vad 
andra scouter har gjort. Men det 

här numret av tidningen är också Scouternas 
verksamhetsberättelse för 2019. Det betyder 
att vi följer upp och berättar om vad vi gjorde 
tillsammans förra året. 

När vi på Scouterna bestämmer vad vi vill 
jobba med framåt, och vilka mål vi vill nå, gör vi 
det utifrån fyra områden: Förebilder, Förvänt-
ningar, Uppleva scouting och Förutsättningar. 
Därför tittar vi också extra noga på de här 
områdena när vi nu blickar tillbaka för att se 
om förra året blev som vi tänkt. Bläddra fram till 
sidorna 7-29 så får du se!

De fyra områdena är: 

”Spännande att gå på 
toaletten. Superbra med 

ordentlig inlevelse.”
Ystad scoutkår

30 
LÄSARNAS 

BÄSTA 
MINNEN

22
SCOUTING  

PÅ SCHEMAT

Förebilder sid 8–13
Varje person som deltar i Scouternas 
verksam het blir redo för livet, utvecklas 
till sin fulla potential och blir en världsför-
bättrare. Kraften i att alla scouter – var 

för sig och tillsammans – utvecklas och är aktiva i 
samhällsutvecklingen är ostoppbar. Vi är före- 
gångare i stort och smått, och vi är stolta över det.

Förväntningar sid 14–19
Grunden i scoutrörelsen är mötet scouter 
emellan och mellan scouter och ledare. 
Vårt mål är att varje scout, i alla möten, 
upplever en verksamhet som är så bra 

att hen inte kan tänka sig något roligare, mer spän-
nande eller utvecklande. 

Uppleva scouting sid 20–25
Vi vill ge fler chansen att ha världens 
bästa fritid, scouting! Vi växer genom 
att präglas av mångfald, både genom 
de vi vän der oss till och genom att 

bedriva scouting på olika sätt. Vi vill vara en av de 
mest eftertraktade fritidsaktiviteterna för barn och 
unga.

Förutsättningar sid 26–29
För att kunna skapa, utveckla och driva 
vår verk samhet krävs rätt förutsättning-
ar. Det måste finnas en bas som scout-
kårer, distrikt och Scouterna nationellt 

kan utvecklas från. Därför finns förutsättningar med 
som en del av Scouternas strategi.
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FÖRSTA ORDET

Vi har bevis  
på att ni är viktiga

Julias 3 bästa hösttips

Häftigt. Magiskt. Helt såld och över all 
förväntan. Scouterna i det här numret delar 
med sig av sina tankar och minnen från 
äventyr och träffar – och det är fantastik 
läsning. Ni har åkt tåg 39 timmar enkel väg 

för miljön och gemenskapens skull. Ni har 
vandrat i Jämtlandsfjällen i rekordvärme, 
samlat in pengar till behövande, blivit 
superhjältar, ordnat drakläger och startat 
ny kår. Ni har haft scouting på skoltid, gått 
utbildningar och hållit i dem, pratat demo-

krati och delat er kunskap med människor 
som just kommit hit från andra länder.  

Motgångar och corona till trots har ni 
träffats, hittat på, och haft roligt ihop. 
Och vi är otroligt stolta över det! För vi 
som jobbar med att försöka göra Scout-
ernas verksamhet bättre vill ingen- 
ting hellre än att ni ska ha en trygg och 

meningsfull fritid. Vi vill att ni – alla barn, unga och 
vuxna där ute – ska utvecklas och känna att ni kan göra 
samhället och världen bättre. För det vet vi att ni kan.

På tusen orter i Sverige gör ni skillnad varje dag. För 
er själva, era vänner och framtida kompisar. Genom att 
träffas och mötas skapar ni en kraft och gemensam röst 
som politiker och andra i samhället måste lyssna på. 

Och vet ni? Vi har bevis på att det ni gör är viktigt. 
Fler och fler vill nämligen bli scouter. Förra året ökade 
vårt medlemsantal för sjätte året i rad. Nu är vi över 
72 000 scouter i Sverige och det är häftigt.

Eller, som Scouternas unga talesperson Julia Hem-
mendy sa på en utbildningshelg med 17 anda scouter: 
”Ni alla ger mig hopp inför vår framtid, både inom 
Scouterna och världen. Det är en svårslagen känsla.”

Gustaf Haag  
och Britta Burreau, 
Ordförande i Scouternas styrelse

Julia Hemmendy är 18 år och 
upptäckarledare i Halmstad 
Östra scoutkår.

Ha mysig picknick utomhus

1När det blir kallare vill många kura 
inomhus, men ett bra alternativ för att 

undkomma trängsel och ändå träffa vänner 
är ju att träffas utomhus! Om man har ett 
smultronställe, varma kläder, mackor och 
varm blåbärssoppa kan 
man sitta utomhus 
hur länge som 
helst. Eller gör en 
vandring av det 
och laga mat 
över öppen eld. 
Möjligheterna 
är oändliga.

Skapa en lekbok

3Om ni känner att ni 
alltid leker samma 

lekar på era möten kan 
ni samla ihop alla roliga 
lekar i en bok. Tillsam-
mans i avdelningen kan 
ni rita bilder till lekarna 
och dekorera boken så att 
ni har den till nästa år, och 
året efter det, och efter det. 
Från Scouternas aktivitetsbank kan 
man få mycket inspiration. Testa er fram 
till era favoriter och samla alla på en och 
samma plats!

Känn efter hur du mår, och 
fråga dina vänner

2 Det har varit ett konstigt år för alla och 
det har påverkat alla på olika sätt. Att 

reflektera över sin egna psykiska hälsa är 
superviktigt. Man kan fira när man mår bra 
och ta hand om sig när man mår mindre bra. 

Fråga hur dina vänner har 
det, även om det inte 
är något ni har gjort 
tidigare. När man väl 
berättar hur man mår 
blir man oftast närma-
re vänner och ärligare 
mot varandra.
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Se hit alla unga världsförbättrare
ÄR DU MELLAN åtta och tio år och vill göra världen 
bättre? Då är den här nya, fina boken något för dig. 
I den har Scouterna nämligen samlat en massa in-
formation, utmaningar och pyssel om vad demokrati 
är. Demokrati handlar ju om vem som bestämmer 
och hur man bestämmer, men också om rättigheter 
och värderingar. Som att våga stå upp för sig själv 
och andra, och att komma på hur man vill vara som 
människa. Kunskap som behövs för att bli en världs-
förbättrare helt enkelt.

Innehållet i boken har testats på förhand av scout-
patruller och ledare. Tanken är att man ska kunna 
använda vissa delar av boken själv och andra delar 
i sin patrull. Vad vill ni förändra i Scouterna, skolan 
eller området där ni bor? Vad innebär civilkurage? 
Och vad betyder egentligen orden majoritet, diktatur 
och protokoll? För den som vill lära sig ännu mer 
finns också en tillhörande film på https://vimeo.
com/386235239. Missa inte den!

Med tåg mot Europa 
FÖR DRYGT ETT ÅR sedan påbörjade 
14 uthålliga scouter en 39 timmars lång 
tågresa från Malmö till Split – via sex 

länder. Målet var världsscoutorganisationer-
na WOSM och WAGGGS Europakonferenser 
i Kroatien, ett event som samlade över 600 
scouter från 51 länder. Deltagarna var allt 
från anställda på WAGGGS och WOSM till 
scouter från hela Europa och internationella 
gäster. 

14 av Sveriges 17 deltagare valde tåg 
som 

färdsätt till konferensen av hållbarhetsskäl, 
men också för att få tid till umgänge och pla-
nering. Höjdpunkter under tågresan var bland 
annat pizzaleverans direkt till tåget från famil-
jemedlemmar i Nürnberg och ett uppehåll för 
rundvandring i Kroatiens huvudstad Zagreb.

Europakonferenserna hålls var tredje år 
och är formellt beslutande organ. Under kon-
ferenserna röstas bland annat nya ledamöter 
in i WAGGGS och WOSM:s Europakommit-
téer. Man fattar också beslut om motioner, 
skriver verksamhetsplaner med mera.

Sol, samtal och festival 
SCOUTERNA HÅLLER stämma vart annat 
år. Däremellan hålls Scoutforum för idéutby-
te och inspiration. Och så hålls Scouternas 
förvaltningsmöte, där man bland annat 
beslutar om organisationens ekonomi. 

När de två mötena gick av stapeln vid 
Gilwellstugan och Britmäss utanför Flen 
en helg i september förra året var det med 
temat Scouternas Festival. 

Omkring 340 deltagare och funktionärer 
samlades för att delta i utbildningar och 
workshops, bland annat om konsten att 
hålla svåra samtal och om att rekrytera 
vuxna. På lördagskvällen delades även priset 
Scouthjältar ut i två av tre kategorier (läs 
mer om det på sidan 13). Varannan deltaga-
re på årets forum uppgav i en enkät att det 
var första gången de var på ett Scoutforum. 
Nio av tio sa att de ville åka igen.

De glada resenärerna var, från vänster till höger: Mio Kuschick, Karin 
Fredén, Sassa Orebring, Martin Persson, Anton Nilsson, Jens Mårtensson, 
Joel Bergstrand, Eva-Marie Johansson, Julius Johansson, Edvin Dribe och 
Anna-Carin Almqvist.

Jag heter

Ledarhandledning till:

Det här materialet 

är framtaget 

med stöd av 

postkodlotteriet
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Hajk i rekordvärme
MELLAN DEN 22 juli och 1 augusti 
2019 gick Blå Hajken Jägarna av 
stapeln i de jämtländska fjällen, 
med start och slut i Vallbo. 23 
deltagare och sex ledare vandrade i 
rekordvärme med ständigt strålan-
de stol och knappt något regn. En 
utmaning var att hela tiden dricka 
tillräckligt med vatten.

Äntligen paus! Extra skönt 
att vila vid ett vattendrag där 
man kan dricka det svalkande 
fjällvattnet.

VALLBO
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Scouter fortsätter 
kartlägga stigar
FÖLJ SCOUTERNA Härnö-
sands tur runt Klubbsjön, med 
avstickare till havsslipade 
tungelgrottor, eller Stenung-
sunds scoutkårs gränshajk 
längs Bohusleden. Och välj om 
du vill göra det via skärm eller 
i verkliga livet. Under 2019 
har nämligen scouter fortsatt 
att kartlägga vandringsleder, 
utkiksposter och lägerplatser 
i skogslandskap landet runt. 
Under nio tillfällen har kårer 
tagit med sig 360-kameror ut 
för att ta bilder som sen kan 
laddas upp på scouttrails.com 
och inspirera andra till nya 
äventyr. Projektet möjliggörs 
genom ett samarbete mellan 
Scouterna och skogsföretaget 
Sveaskog, som tar hand om de 
så kallade ekoparkerna. Syftet 
är bland annat att ge fler 
chansen att uppleva och lära 
känna naturen, och att bidra 
till ökad inkludering och större 
kunskap om allemansrätten. 
På scouttrails.com får du veta 
hur din kår kan delta.

LEDA FÖR FÖRÄNDRING 
UNDER NÅGRA dagar i maj förra året åkte två representanter från svenska 
Scouterna till Schweiz för att lära sig mer om FN:s globala mål och världs-
scoutorganisationen WAGGGS nya ledarskapsmodell. På plats fanns även 30 
andra scouter från 13 olika länder, däribland Chile, Nigeria, Madagaskar, Egyp-
ten och Sri Lanka. Utbildningen Unlock Leadership for Change hölls i världsscout-
centret Our Chalet i en bergsby 1350 meter över havet.

DET HÄNDE 2019
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Poppis  
märke

MÖRKERMÄRKET 
var mest populärt av 
alla nya märken som 

kom under 2019. 
Det riktar sig till 

upptäckare mellan 
10 och 12 år och 
uppåt, och togs av 
över 3000 scouter. 

Om man även räknar 
in äldre märken 
hamnade dock 

knivbeviset överst 
på listan. Det togs 
av nästan 8000 

scouter  
förra året.

FOTO: MAGNUS FRÖ
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Utbildningen Unlock Leadership for Change lockade 32 scouter från 13 länder!

personer... Så många fick behörighet att 
läsa vidare vid högskola eller universitet 
under 2019, efter att ha gått Allmän 
kurs på Scouternas folkhögskola. Det kan 
jämföras med nio stycken under 2018. 
Kursdeltagarna på Allmän kurs läser van-
ligen mellan ett och tre år på Scouternas 
folkhögskola. På Allmän kurs kan de kom-
plettera sina gymnasiestudier. Vårterminen 
2019 hade kursen 81 deltagare, höstter-
minen 2019 var de 66 stycken.

19

Ännu mer ledarskap
SISTA HELGEN i mars förra 
året åkte 80 scouter till Sigtuna 
folkhögskola för att delta i Upp-
landskurserna och lära sig mer 
om ledarskap. På schemat stod 
allt från Leda scouting och Leda 
kår till Hajkmat för nybörjare och 
sjukvård HLR. Helgen genomför-
des genom ett samarbete mellan 
Upplandsslättens Scoutdistrikt, 
Scouternas folkhögskola, Sensus 
och Sigtuna folkhögskola. Ett ex-
tra stort tack till de omkring 20 
kursledare och funktionärer som 
delade med sig av sin kunskap 
och tid under helgen.
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ÅRET

MOT NYA HÖJDER!
2019

Vi på Scouterna vill hela tiden bli bättre. För att  
nå våra mål jobbar vi med fyra områden: Förebilder,  

Förväntningar, Uppleva scouting och Förutsättningar. 
På sidorna 8-29 berättar vi hur långt vi kom förra året. 

Häng med!

Förebilder

Sid 8-13

Sid 14-19

Sid 20-25

Sid 26-29

Uppleva scouting

Förväntningar Förutsättningar

➸
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Scouterna vill att barn och unga ska känna sig välkomna precis 
som de är – och att Scouterna ska vara en relevant, aktiv och 
synlig aktör i samhället. Här är exempel på hur vi jobbade med de 
här frågorna förra året.

SCOUTERNA 
UTVECKLAS TILL  
FÖREBILDER

Kroppstrygghet för alla
MÅLBILD: Stötta barn och unga att vara 
nöjda och trygga med hur de ser ut genom 
att arbeta med programmen Free Being Me 
och Action on Body Confidence.

RESULTAT: 355 scouter genomförde 
programmet Free Being Me under 2019, 
och 109 genomförde programmet Action on 
Body Confidence. SÅ STOR ANDEL SCOUTER  

– alltså så gott som alla – säger att de kan 
vara sig själva i verksamheten. Nästan lika 
många, 97 procent, säger att de känner 
sig trygga. Det visar en mätning bland 

närmare tusen scouter under 26 år som 
Novus gjorde vid årsskiftet 2019/2020. 
Scouternas arbete för att ”barn och unga 
trivs och känner att de kan vara sig själva 
i verksamheten” har alltså gett 

resultat.

Hållbar världsscoutjamboree
MÅLBILD: Sveriges kontingent till världsscoutjamboreen i 
Nordamerika 2019 ska fokusera på social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet.

RESULTAT: Gruppen som åkte till världsscoutjamboreen från 
Sverige utbildades i hållbarhet inom ramen för Agenda 2030. 
Hållbarhetstanken fanns med i planering inför resan i form av 
färdmedel, mat, val av profilpaket med mera.

Satsningar på  
inkludering i hamn
Under 2019 avslutade Scouterna tre projekt 
för ökad inkludering: Rätten till friluftsliv, Från 
flykt till trygg fritid och Tillgänglig scoutverk-
samhet för fler. Så här gick det: 

... Rätten till friluftsliv
MÅLBILD: Att ge ledare kunskap och verktyg 
att bättre möta barn och unga med ADHD 
eller autism. 

RESULTAT: Över 800 scoutledare utbilda- 
des i anpassat ledarskap, vilket har gett re-
sultat. I en uppföljande undersökning bland 
närmare 500 scoutledare säger 46 procent 
av ledarna att de har mycket eller ganska 
stora kunskap i att anpassa verksamheten, 
jämfört med 35 procent när frågan ställdes 
2018. Projektet pågick 2017–2019 i samar-
bete med Friluftsfrämjandet. Under perioden 
togs en 90 minuter lång webbkurs fram, om 
hur man anpassar ledarskapet till målgrup-
pen, och en fördjupningsutbildning på två 
dagar där ledare kan byta erfarenheter och 
få stöd. Bland mycket annat.

... Från flykt till trygg fritid
MÅLBILD: I Scouterna välkomnar vi alla barn 
och unga, oavsett om du är född i Sverige 
eller nyss har kommit hit.

RESULTAT: Med projektet, som pågick 
2017-2019, ville Scouterna öka engage-
manget för nyanlända barn och unga och 
andra som står långt ifrån föreningslivet. Akti-
vitetslådor med stöd togs fram och skickades 
till kårerna, liksom 600 lådor med material 
för att utveckla inkluderingsarbetet. Målet 
att tusen nyanlända barn skulle få frågan om 
att gå med i Scouterna nåddes ”med råge”. 
Under #jagärscout producerades också flera 
filmer – som visats i sociala medier över 
30 000 gånger! 

... Tillgänglig scoutverksamhet 
för fler
MÅLBILD: Ta fram utbildningar och verktyg 
för att locka nya målgrupper till Scouterna. 

RESULTAT: Under 2019 har konsulenter 
överfört kunskap om inkludering till 65 
procent av kårerna och 1700 scoutledare har 
utbildats i inkludering och mångfald. Material 
och kurser om mer tillgängligt friluftsliv har 
också tagits fram och nått över 23 000 
personer. För att nå ut till fler har man även 
översatt texter till kursen Trygga möten och 
till Scouternas stödfond till nya språk. Under 
höstlovet hölls dessutom ett prova på-tillfälle 
i Slottsskogen i Göteborg, som lockade 500 
nyfikna barn. För att nämna några exempel.

98 %
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Nya, unga ansikten utåt
SCOUTERNA ÄR EN barn- och ungdoms- 
organisation och då ska det såklart vara de unga 
som syns och hörs. Under 2019 utbildades därför 
18 nya unga talespersoner – Scouternas ansikten 
utåt! 

Under en helg i mars fick de, tillsammans med 
andra unga talespersoner från Scouterna, lära sig 
mer om Scouternas kommunikation, om foto och 

film, och om att intervjuas av media. Deras uppdrag 
är nu att berätta om scouting, bland annat genom 
att skriva artiklar, bli intervjuade och delta i annat 
kommunikationsarbete.
– Ni alla ger mig hopp inför vår framtid, både inom 
Scouterna och världen. Det är en svårslagen känsla, 
sa talespersonen Julia Hemmendy efter utbildnings-
helgen.
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Pssst...
Snart är det dags att rekry-tera nya unga talesperso-ner! Är du 13-25 år och vill 

vara med? Håll utkik  
i Scouternas sociala 

medier. 

Lovisa i direktkontakt  
med rymdstationen ISS
FEMTIO ÅR EFTER att scouten Neil Armstrong 
tog människans första steg på månen fick svens-
ka scouten Lovisa Brännudd prata med en annan 
scout i rymden, Andrew Morgan. Samtalet sked-
de under Världsscoutjamboree i USA i juli 2019, 
genom direktkontakt med rymdstationen ISS. 

– Jag frågade vilka svårigheter det kan vara 
med att bo på en rymdstation, berättade Lovisa 
Brännudd.

Lyssna på samtalet via mynewsdesk.com/se/
scouterna. Sök på ”Lovisa”.
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Samtalet direktsändes av NASA.

Lyckat initiativ  
för fred
FÖR TVÅ ÅR SEN tog 
Scouterna, Fryshuset och LSU 
initiativet att bilda ett nätverk 
för organisationer i civilsamhäl-
let som jobbar med unga, fred 
och säkerhet (FN-resolutionen 
2250). Detta som ett svar på 
FN:s önskemål om att varje land 
bör ha ett sådant forum. 

Sedan dess har arbetet 
tagit fart. Nätverket samlar nu 
omkring 20 organisationer som 
träffas fyra gånger per år. 
Syftet med nätverket, som har 
ett roterande värdskap, är att 
utvecklas, stärkas och lära av 
varandra. Det ingick också som 
en del i Scouternas projekt Steg 
för fred.

Ella strejkade  
för klimatet
15-ÅRIGA SCOUTEN Ella 
Scurani från kåren Finn i Lund 
var en av de som skolstrejkade 
för klimatet förra hösten. Hon 
strejkade vissa fredagar och 
fick både positiva och negativa 
reaktioner från sina klasskom-
pisar. En del tyckte att det var 
kul, men andra såg hennes 
agerande som skolk. ”Vi har 
redan börjat göra skillnad. Vi har 
visat att vi vågar stå upp för vår 
framtid och vi börjar fatta att 
det vi gör med vårt klimat och 
våran framtid är fel” berättade 
Ella Scurani för tidningen Scout. 
Läs mer om hennes miljöenga-
gemang på scout.se.
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Tack till scouten 
Eskil som lånade 
ut sin glob inför 
fotograferingen.
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Hur kan Scouterna arbeta smartare  
och använda sina resurser på bästa 
sätt? Det är sånt som Martin Persson 
gärna funderar över. I mars 2019 blev 
han invald i WOSM:s styrelse för den 
europeiska regionen.
Text: Åsa Lovell Foto: Linnea Wedelin

Den internationella scoutrörelsen WOSM 
samlar representanter från hela världen. 
Martin Persson jobbar med frågor som 
rör alla länder i region Europa. 

– Vårt uppdrag är att representera de 
två miljoner scouter som finns i Europa. Det kan vara 
påverkansfrågor mot EU, till exempel ungas inflytande 
i olika sammanhang, eller hjälp och stöd till scoutor-
ganisationer att hantera frågor som rör migrant- och 
flyktingströmmarna i Europa. Vi jobbar också mycket 
med olika nätverk för att samla kompetens som kan 
hjälpa länderna att bli bättre inom olika områden, 
säger han. 

Martin Perssons specialitet är sånt som inte syns, 
men som märks, både i yrket som managementkonsult 
och i sitt scoutuppdrag.

– Jag jobbar gärna bakom kulisserna. Jag vill bidra 
till att vi jobbar mer resurseffektivt och smartare som 
organisation. Det finns definitivt förbättringspotential. 
En annan sak jag brinner lite extra för är hur vi ska 
kunna stötta våra medlemmar, det vill säga organisatio-
nerna i våra europeiska länder. Vi håller bland annat på 
att lansera en ny servicemodell som ska vara till hjälp 

Ombud för två  
miljoner scouter

Martin Persson vill hjälpa 
Scouterna att använda 
sina resurser bättre.

➸
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WOSM & WAGGGS
WOSM STÅR FÖR World Organization 
of the Scout Movement och grunda-
des 1920 som världsorganisation för 
pojkscoutrörelsen, men välkomnar i dag 
medlemmar oavsett kön. WOSM har sitt 
huvudkontor i Kuala Lumpur i Malaysia. 

Motsvarande organisation för flick- 
scoutrörelsen heter WAGGGS, World  
Association of Girl Guides and Girl 
Scouts. Svenska Scouterna är medlem-
mar i både WOSM och WAGGGS.

Ombud för två  
miljoner scouter
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för dem i deras utmaningar, säger han. 
Martin Perssons internationella resa inom Scout-

erna sträcker sig många år bakåt. Han har varit både 
vice International Commissioner och International 
Commissioner i Scouternas styrelse. Intresset för inter-
nationella frågor föddes när Sverige hade världsscout-
jamboree 2011.

– Det var min första stora internationella scoutupp-
levelse. Jag blev lockad av kraften som finns i att så 
många människor förenas i scouting – att hela rörelsen 
bygger på gemensamma värderingar och att vi gör 
många saker på liknande sätt även om vi har olika 
förutsättningar i olika länder.

Vad är typiskt svenskt?
– Alla scoutorganisationer påverkas av den verklig-

het man lever i. Inom svenska Scouterna är friluftslivet 
centralt, medan det i andra delar av världen handlar 
mer om samhällsengagemang. Speciellt för Sverige är 
också att vi ganska tidigt började med gemensam verk-
samhet för flickor och pojkar. På många håll i världen 
är det fortfarande separerade verksamheter, även om 
det börjar ändra sig. 

Jag är Martin
ÅLDER: 31 år.
BOR: Stockholm.
FAMILJ: Sambon Felicia.
AKTUELL SOM: Ny vice ordförande i WOSM:s styrelse, 
region Europa.
OM UPPDRAGET: ”Vi har en treårig verksamhetsplan där 
de prioriterade frågorna är hållbar utveckling och de globala 
hållbarhetsmålen, mångfald och inkludering, och scoutings 
påverkan på samhället. Så där lägger vi mest fokus och 
resurser just nu.”
FÖRSTA SCOUTKÅREN: Började i Glimåkra scoutkår i 
Skåne som åttaåring.
ROLLER INOM SCOUTERNA: Arrangemangsledare, 
distriktsordförande, ledamot i Scouternas styrelse, vice 
International Commissioner och International Commissioner. 
DET BÄSTA MED ATT VARA SCOUT: Att ha fått vänner för 
livet över hela världen.

Mandatet som styrelseledamot i WOSM:s europe-
iska region gäller i tre år, med möjlighet att kandidera 
för omval en gång. Styrelsen träffas normalt tre gånger 
om året, resten av kontakten sker via Skype. 

– Det blir ett annorlunda sätt att jobba på eftersom 
vi inte har så många fysiska möten. Det är mycket eget 
ansvar i uppdraget att driva sina frågor. Men vi har bra 
samarbete i styrelsen, vilket gör arbetet roligt. Jag gillar 
också att vi alla har olika bakgrund, kultur och sätt att 
jobba på. Det ger en spännande dynamik. 

"Jag blev lockad 
av kraften i att så 
många förenas i 
scouting" säger 
Martin Persson.

➸
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Ansvarstagande, engagerade och förebilder för andra. 
Med de fina orden, och många fler, korades årets  
scouthjältar 2019. Stort GRATTIS säger vi till ...
Text: Klara Åström, ung talesperson för Scouterna

Evelina Karlsson,
som fick priset Vassare tillsammans med ledar-
kollegan Ruben Östlund, Hunnebergs scoutkår 
utanför Trollhättan.

Ni ställde upp när upptäckarledare i er kår 
behövde förstärkning, och överträffade 
förväntningarna med råge. Hur kändes det 
att få priset?
– Jag blev väldigt förvånad över att någon hade 
nominerat oss. Vi blev väldigt glada. Det var 
inget vi hade förväntat oss att få.

Vad är du mest stolt över själv?
– Jag är mest stolt över att vi har haft kul. Vi 
gick inte in med tanken att vi skulle jobba hårt 
utan att vi skulle ha kul och att scouterna skul-
le trivas och känna sig trygga på våra möten. 

Vad tycker du var den största utmaningen i 
ert arbete?
– Jag tycker att den största utmaningen var att 
få mycket ansvar. Vi hade inga förväntningar 
på vad som skulle hända. Det var kul att få ta 
ansvar samtidigt som det blev lite mer än vad 
vi hade förväntat oss. Vi kände att vi var viktiga, 
inte bara för scouterna utan också för kåren. 

Linda Wadman,
som fick priset Bredare tillsammans med Ledar-
teamet familjescoutavdelningen Magna, S:t Olofs 
scoutkår i Västerås.

Ni prisas för ert fina arbete som fått familje- 
scoutingen att växa. Hur kändes det?
– Det var roligt att få uppskattning och att någon 
har noterat det vi gjort för att utöka avdelningar-
na och antalet scouter inom kåren. 

Vad är du mest stolt över?
– Att vi såg till att det inte bara var kul för scout-
erna utan också för föräldrarna. Det är viktigt att 
hela familjen har kul i familjescouting. 

Vad tycker du var den största utmaningen i 
ert arbete med familjescouting?
– Att hålla kontakten med föräldrarna var 
svårt ibland. Vi försökte se till att hålla 
föräldrarna informerade om vad vi 
skulle göra på kommande möten och 
det skedde oftast via mejl. Det var 
också svårt att hitta på ett program 
som passar både treåringar och 
sjuåringar.

Våra superhjältar

Om priset
Scouthjältar är ett pris som delats 

ut till ledarteam, patruller eller kårer 
som har gjort något utöver det van-
liga. Priset har tre kategorier som 
utgår från Scouternas strategier: 
Klarare, Vassare och Bredare. 

2019 delades inget pris  
ut i kategorin Klarare.
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Fler ska använda våra program i allt de gör och fler ska uppleva 
att det är lätt att vara scoutledare. Det vill vi på Scouterna. Våra 
utbildningar ska också ge verktyg för en bättre verksamhet. Här 
är några steg som togs på vägen under 2019.

VI ÖVERTRÄFFAR 
FÖRVÄNTNINGARNA  
I VARJE MÖTE

Jodå, Scouternas program är populära! 
MÅLBILD: Fler använder Scouternas program 
i allt de gör.

RESULTAT: Drygt åtta av tio kårer använde 
Scouternas program förra året. Det visar 
Kårenkäten 2020 där närmare 300 kårer 
har svarat. De programdelar som användes 
flitigast var åldersgruppsnamnen som Spårare 
och Upptäckare, scoutmetoden, liksom pro-
grammaterial som böcker, ledarhandledningar 
och Aktivitetsbanken.

Jämfört med 2018 har andelen programan-
vändare minskat något. Då uppgav nämli-
gen nästan nio av tio kårer att de använde 
Scouternas program. Men – de som använder 
programmen gör det nu i stället i högre ut-
sträckning. Andelen scouter som är delaktiga 
i programplaneringen har också ökat – från 
drygt sex av tio 2018 till närmare åtta av tio 
2019.

Över 600 utbildades  
i Leda scouting
MÅLBILD: Scoutkårer ser till att alla nya 
ledare går utbildningen Leda scouting.

RESULTAT: 651 scoutledare gick utbild-
ningen Leda scouting under 2019, uppdelat 
på 45 kurstillfällen. Vi vet dock inte om alla 
som gick utbildningen blivit nya ledare under 

2019, eller om de var 
ledare sedan tidigare. 
Hur många nya ledare 
fick Scouterna totalt 
under 2019 då? Jo, 
under året nyregistrera-
des 1917 medlemmar 
över 26 år, varav de 
flesta var ledare.

Hållbarhet för hela slanten
MÅLBILD: Aktiv omvärldsbevakning kring 
hållbar utveckling och Agenda 2030.

RESULTAT: Under 2019 deltog Scouterna i 
en rad föreläsningar, utbildningar och forum 
om hållbarhet. Några av dessa var Klimatfo-
rum 2019 i Naturvårdsverkets regi, Klimat-
festivalen vid Stockholms universitet med 
den senaste klimatforskningen, och World 
Non-Formal Education Forum som gick av 

Alla ledare ska kunna  
hitta en bra kurs
MÅLBILD: Alla regioner ska erbjuda ett stort 
utbud ledarutbildningar med hög kvalitet. 
Utbildningarna ska utgå från Ledarskapsön, 
Scouternas utbildningssystem.

RESULTAT: Under 2019 hölls 83 scoutle-
darutbildningar från Ledarskapsöns utbud. 
Utbildningarna var jämt fördelade över Scout-
ernas fem regioner och totalt deltog 1368 
ledare. De kurser som hölls flest gånger 
var Leda scouting och Leda patrull (vid 45 
respektive 12 tillfällen).

Färre äventyr än vanligt
MÅLBILD: Ge upplevelser utöver det vanliga 
genom Scouternas arrangemang.

RESULTAT: 157 personer deltog i Scout-
ernas arrangemang Explorer Belt Irland, 
Familjeveckorna på Mullfjället, Blå Hajken 
Jägarna, Blå Hajken Forsfararna och Upplev 
förra året. Bakom arrangemangen står 
Scouternas arrangemangsgrupp som bland 
annat rekryterar och utbildar ledare till de 
olika äventyren. Under 2019 ordnades dock 
färre äventyr än vanligt inom arrangemangen 
eftersom världsscoutjamboreen samtidigt 
gick av stapeln i USA, vilket drog ideella 
krafter.

stapeln i Rio de Janeiro i december. Scout-
ernas unga talespersoner deltog också i 
Svenska FN-förbundets seminarium ”2030 
i sikte – hur når vi de globala målen?” som 
hölls inför FN-dagen i oktober. 

Blå Hajken Jägarna var ett av äventyren.
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Magi på  
amerikansk mark
Vad händer när 2000 scouter 
lämnar Sverige för en Världs-
scoutjamboree i USA? Förvänt-
ningarna överträffas 
förstås! Invigningsce-
remonin i West Vir-
ginia med närmare 
50 000 scouter gav 
”En magisk kväll 
som satte stäm-
ningen för resten av 
lägret”, rapporterade 
Scouternas unga talesper-
soner Maya Szirmay och Marit 
Hägglund.

NÄR 26 SVENSKA äventyrare åkte till Amsterdam 
på höstlovet förra året blev det en resa med både 
skratt och tårar. Inom ramen för scoutarrangemang-
et Upplev mötte de holländska scouter, studerade 
tillverkningen av jongleringsbollar och uppmanades 

att inte ramla ner i kanalerna. Men de besökte 
också Anne Franks museum och såg bokhyllan som 
dolde den judiska flickans gömställe i över två år – 
något som berörde många.

Annorlunda läger i Amsterdam

Läs mer...
... om arrangemanget  
Upplev i ett reportage  

på scout.se

SÅ MYCKET PENGAR samlade Scouterna in till 
Musikhjälpen när eventet gick av stapeln på Kärle-
kens torg i Västerås i december. Scouterna, som fick 
vara på plats som enda utomstående organisation, 
nådde därmed tio-i-topp listan över kampanjens 
bästa insamlare. 

Under Musikhjälpen sänder Sveriges Radio live under 
en vecka för att samla in pengar till ett visst tema, 
som denna gång var sexuellt våld i krig och konflik-
ter. Insamlingen gav över 50 miljoner kronor, som 
bland annat Tollarps och Nynäshamns scoutkårer, 
Scouterna i Hunneberg, Scouterna till minne av 
Henry Kimstål och Sankt Olofs Scoutkår i Västerås 
hjälpte till att dra in.

Läs mer på scout.se.

Ebba Källström och Ellinor Fält 
delade erfarenheter med andra 
och varandra. FOTO: LINNEA WEDELIN

Utmanarträff  
gav nya verktyg
Utmanartiden är för många 
den roligaste tiden som scout, 
och med en nationell träff på 
rikskansliet i november 2019 ville 
Scouternas styrelse, på uppdrag 
av Scouternas stämma, bidra till 
att göra den ännu bättre! En helg 
i november träffades därför 20 
utmanare från landets olika utma-
narutskott för att dela erfarenhet-
er och framgångsfaktorer. Under 
helgen fick utmanarna bland 
annat lära sig mer om hållbart 
engagemang, normkritik och den 
nya metoden Steg för fred. 

– Genom de här träffarna kan 
scouting bli bättre och roligare 
och framtidens ledare kan bygga 
sina nätverk och ta med sig nya 
idéer och lärdomar hem, säger 
Adam Lundberg, utvecklingskon-
sulent i Göteborg och samordnare 
för träffen.

220 000 kronor

Scouter gjorde sina röster hörda i glasburen på 
Kärlekens torg i Västerås. 
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gav      lägerveckan energi
Troll, prinsessor och riddare satte ny prägel på Sjöröds 

scoutläger en julivecka. Med relativt enkla medel  
förvandlades området till en sagovärld.

Text: Åsa Lovell Foto: Linnea Wedelin

Sjöröds kårlägerveckor har varit ett 
stående inslag i Södra Skånes scout-
distrikt i många år. Inför lägerveckan 
2019 ville arbetsgruppen skapa något 
extra, utan att arbetsbördan blev 
alltför stor.

– Vi hade länge velat 
göra någon förändring av lägret. Men 
man ska hinna och orka, och funktio-
närer är en bristvara. Vi hittade ett 
alternativ där vi tematiserade det 
läger vi redan hade. Det krävde 
inte enorma insatser, men gav stor 
effekt med små medel, berättar 
Lottie Sköld, lägerchef  och ansva-
rig för programmet och genomför-

andet.

SAGOTEMAT BLEV EN suc-
cé. Även om programpunkterna 

var ungefär desamma som tidigare 
år, mötte deltagarna en helt ny 

sagovärld varje morgon när de 
vaknade. Den första dagen 

var toaletter, matuthämt-
ning och kiosk prydda 

med säckväv och 

kvistar och alla funktionärer utklädda till troll. Genom 
lägret syntes gigantiska fotspår av en ”mjöljätte” och 
på menyn fanns rätter som Bergakungens soppa. När 
alla deltagare gått och lagt sig rev funktionärerna allt 
trollrelaterat och skapade en rosa prinsessvärld fylld 
med tyll och guldkronor. 

– Vi hade inte berättat vad sagotemat skulle 
innebära. När de vaknade till prinsess-

dagen och allt var omgjort var det lite 
chockartat och mycket wow-känsla. 
Det var precis det vi strävat efter, så 
det var roligt. Alla undrade vad som 
skulle komma morgonen därpå, 
säger Lottie.

TREDJE DAGEN BJÖD på häxor och 
trollkarlar, spetsiga hattar, spindelväv 

och magi, för att dagen efter avlösas av 
ett riddartema med rustningar och silver, 

men utan vapen. Varje dag fanns även en gemen-
sam aktivitet för alla deltagare som speglade det aktu-
ella sagotemat. Trolldagen bjöd på ett ljusspår i sko-
gen, prinsessdagen på biovisning med en prinsessfilm, 
magidagen på trolleriföreställning och riddardagen på 
en show med två riddare som spelade och sjöng. 

En drake på fyra gånger två meter, byggd i  
papier-maché, spelade en huvudroll i sagotemat under 
hela lägerveckan. 

– Vår grundstory var att man vid ankomst till lägret 
klev in i en sagovärld, bortom tid och rum. För att kun-
na återvända till verkligheten igen var man tvungen att 

SJÖRÖD

➸



När deltagarna kom till lägret klev de in i 
en sagovärld. För att återvända till verklig-
heten fick de samla diamanter och skatter 
och ge till draken Esmeralda.

” Över all förväntan. Mycket  
väl genomfört. Fint pyntat  
och underbara kostymer.”
Landskrona Kfum
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”Ett häftigt landskap”

samla in diamanter och skatter och ge dem till draken, 
berättar Lottie.

VID ANKOMSTEN BLEV kårledarna tilldelade påsar 
med diamanter (akrylstenar) och små glaskaraffer att 
samla dem i. När scouterna klarat ett programpass, till 
exempel paddlat, klättrat, gått skattjakt eller varit extra 
schysta kompisar, blev de belönade med en diamant av 
sina ledare. 

– Innan kårerna åkte hem fick de gå in i drakens 
tält, betyga sin respekt och lämna diamanterna. Först 
skrämde vi dem lite och lät draken spruta eld. Vi 
använde en trolleripryl med flampapper som kunde 
fjärrutlösas, säger Lottie.  

FÖR FUNKTIONÄRERNA var veckan bitvis slitsam, men 
Lottie säger att de aldrig tidigare upplevt så hög ener-
ginivå från varken deltagare och funktionärer.

– Hela upplevelsen var otroligt rolig. Det underlät-
tade att vi var ett litet lägerteam. Vi gick ”all in” på allt 
vi tyckte var kul. För mig personligen var det oerhört 
givande att vara delaktig i allt från planering till genom-
förande. Som lägerchef  hade jag mycket dialog med 
kårerna under veckans gång och alla kände igen mig. 

Sjöröds kårlägervecka 
ARRANGÖR: Södra Skånes scoutdistrikt.
PLATS: Sjöröds lägerområde utanför 
Simrishamn.
ANTAL DELTAGARE: 397 deltagare från  
21 kårer.
AKTIVITETER: Geocaching med GPS, 
klättervägg, kanoting, flottbygge med 
mera.
TEMA: Sagor.

” Mycket kreativt och bra. 
Spännande att kliva ur 
tältet på morgonen.” 
Fjälkinge scoutkår

” All-in väldigt effektfullt 
och sammanhållande”
Veberöds scoutkår

” Roligt och  
överraskande”
Klippans scoutkår

Den spännande sagobrunnen byggdes särskilt för 
kårlägerveckorna 2019.

En sagolik tipsrunda var en av 
aktivteterna.

Paddling stod på schemat.

Till och med dassen pyntades 
enligt dagens tema. Här var det 
prinsessor.

➸
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D agarna på Island bjöd på ett 
späckat schema. Scouterna 
fick möjlighet att vandra i 
grottor, besöka vattenfall, 
bada i varma källor, åka på 

valsafari och rida islandshästar. 
– Det är väldigt annorlunda natur på Is-
land och det var häftigt att uppleva, säger 
Axel Gjessing från Berga scoutkår.
– Vi trodde att det skulle vara fler berg 
och blev förvånade över det platta 
landskapet, säger Oscar Hägg från 
Kärna scoutkår.

Tyra Hammar, från Valla 
scoutkår, valde att rida is-
landshäst en av dagarna.

– Det var väldigt roligt, en 
ny upplevelse! Samtidigt som 
vi red fick vi också uppleva 
det häftiga landskapet. Vi 
red på en grusväg och på ena 
sidan av vägen låg ett stort fält 
med stora svarta lavastenar. Det var 
häftigt att se. 

ISLANDSLÄGRET 2019 var den fjärde 
resan som de östgötska kårerna har gjort 
tillsammans. Målet var att lära sig mer 
om landets kultur, natur och om den 
inhemska scoutingen. Förberedelserna 
inför resan pågick i flera månader och 
de svenska kårerna hade bland annat en 
gemensam förträff  där de fick lära sig mer 
om resmålet.

Kommunikationen med de isländska 
scouterna fungerade bra eftersom de var 
duktiga på engelska. Och det gick att leka 
obehindrat. Många isländska scoutlekar 
liknar de svenska, men besökarna fick 
också lära sig några helt nya.

– En del var på gränsen till våldsamma, 

Naturupplevelser stod i centrum  
när 52 förväntansfulla scouter  
från Östergötland besökte Island.
Text: Sara Edwinsson/Åsa Lovell

”Ett häftigt landskap”

Oscar Hägg från Kärna 
scoutkår blickar ut över 
vidderna.

det var en lek som var som 
”under hökens vingar”, säger 

Axel Gjessing och skrattar till. 
– Men man skulle lyfta upp en person 

och skrika ”British bulldog! One Two! 
Three!” då någon blev tagen. Och det blev 
ju som att vi tacklade varandra, fyller Tyra 
Hammar i.

EN BETYDLIGT STILLSAMMARE upplevelse 
hade scouterna när de en morgon gick upp 
klockan fem för att titta på soluppgången 
från ett berg. 

– Det var molnigt men vi gick upp i alla 
fall och satt tysta, berättar Anna Bullat från 
Valla scoutkår. Utsikten var väldigt fin. Det 
var verkligen mysigt. Det var så tyst att vi 
hörde en tupp som gol i dalen nedanför 
berget. 

Mer om lägret
LÄNGD: Sex dagar inklusive resan. 

DELTAGARE: 60 personer varav 
åtta ledare.

SCOUTERNAS ÅLDRAR: 12–17 år. 

KÅRER: Valla, S:t Lars, Kärna, 
Johannelund, Berga, Kuddby och 
Motala. 

SEVÄRDHETER/AKTIVITETER: 
Gullfoss, Skógafoss, Geysir, vandring 
och bad i varm bäck i Reykjadalur, 
lägerbål och lekar med isländska 
scouter i bergsstugan i scoutcentret 
Ulfljotsvatn, nedstigning i grottor i 
Raufarhólshellir, valsafari, museet 
Perlan, stadsvandring i Reykjavik och 
skojiga uppgifter tillsammans med 
isländska scouter.

ISLAND
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Ju fler vi blir, desto fler får uppleva äventyr, träffa kompisar och 
utvecklas med oss. Därför har vi på Scouterna som mål att fler 
ska få ta del av vår verksamhet. Det handlar om de som blir och 
fortsätter att vara scouter, men också om att nå de som kanske 
inte söker sig till Scouterna själva. 

FLER SKA  
FÅ TA DEL  
AV SCOUTING

10 700

Klassträffar och prova 
på-möten i kårerna
MÅLBILD: Våra rekryteringskampanjer syns 
nationellt och lokalt och vi samarbetar kring 
rekrytering i hela rörelsen. 

RESULTAT: 149 insatser genomfördes av 
Scouternas utvecklingskonsulenter under 
rekryteringskampanjen 2019. En insats kan 
vara att träffa skolklasser, föräldrar eller 
hålla i ett prova på-möte på en kår. Totalt 
fick 114 scoutkårer hjälp! Utvecklingskon-
sulenterna jobbar med scouting och hjälper 
scoutkårer med till exempel rekrytering och 
utbildningar.

Vi växer med fem nya 
scouter om dagen!
MÅLBILD: Vi växer eftersom vi rekryterar 
nya medlemmar, såväl barn som unga och 
vuxna. 

RESULTAT: Scouterna ökade med 1 815 
medlemmar under 2019. Det motsvarar 
cirka fem scouter om dagen. Totalt sett var 
vi 72 265 scouter i slutet av året! För att 
fler barn och unga ska få uppleva scouting 
behövs vuxna medlemmar som kan vara 
ledare. Under 2019 gick hela 2 000 vuxna 
med i Scouterna. Det är dock bland spårare 
och upptäckare det är allra flest nya som 
börjar. I den åldern är det vanligast att både 
börja och sluta på Scouterna.

SÅ MÅNGA GÅNGER visades 
Scouternas rekryteringsvideo “Skaffa 
en mer spännande fritid” på Face-
book under höstens rekryteringskam-
panj. Har du sett den? Du hittar den 
på vår Facebook eller Vimeo.

Välkomna nya ledare
MÅLBILD: Skapa ett introduktionspaket för 
nya ledare.

RESULTAT: Under året började arbetet med 
en introduktionsguide som ska vara ett stöd 
för den som vill introducera nya scoutledare. 
För att ta reda på vad som är viktigt när man 
välkomnar nya vuxna skickade Scouterna 
ut en enkät till nya ledare, scoutkårer och 
vuxna som ännu inte är scoutledare. Svaren 
visade bland annat att ledarkollegor som är 
inkluderande redan från start motiverar en ny 
ledare att stanna i en scoutkår. Under 2020 
fortsätter arbetet med att producera guiden, 
som är tänkt att vara digital, tillgänglig och 
enkel att överblicka.

Parum och Magna  
pratar arabiska
MÅLBILD: För att nå ännu bredare fortsät-
ter vi analysera de trösklar som finns för att 
bli medlem och föreslår åtgärder för att de 
ska bli lägre. 

RESULTAT: Goda nyheter för de som vill 
inkludera fler i familjescoutingverksam-
heten! Under 
året översattes 
materialet för de 
yngsta scouterna 
både till arabiska 
och engelska. 
Dessutom lades 
det till fler sagor 
om björnarna Pa-
rum och Magna, 
familjescouternas 
maskotar. 

Läs mer om 
familjescouting 
på sidan 28. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Scouterna har fått 
fler medlemmar sex 
år i rad.
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Många vill ut i naturen!
NÄR SCOUTERNA och skogsföretaget 
Sveaskog bjöd på äventyr vid Vätterns strand 
förra året dök många nyfikna upp. Omkring 60 
personer kom till ekoparken Omberg för att 
bland annat prova på att göra upp eld, poppa 
popcorn och tälja. Allt med hjälp av Mjölby 
scoutkår, som stod för aktiviteterna. Syftet var 
att personer som inte upplevt svensk natur 
så mycket skulle få lära sig mer om skog och 
scouting. Dagen genomfördes inom projektet 
Tillgänglig scoutverksamhet för fler med stöd 
från Svenskt friluftsliv.

Polisen Hanif Azizi föreläste på Scoutforum 2019. Där pratade han bland annat om hur vi i Scouterna i Sverige 
kan inkludera fler. Hanif kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn och jobbar i dag som polis i Stock-
holms nordvästra förorter.” FO
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Tusentals möten  
över internet och radio
ETT AV SCOUTERNAS mål är att göra det 
enklare för scouter att mötas över gränser. Vi 
vill också underlätta internationella utbyten. 
Scouter finns över hela världen och det är 
såklart roligt att få träffa dem! Ett 
enkelt och billigt sätt att göra 
det på är att delta i JOTA/JOTI 
– Jamboree on the Air och 
Internet. 

Varje år i oktober möts 
tusentals scouter från hela 
världen över internet och 
radio. E-scoutgruppen, en av 
Scouternas nationella arbets-
grupper, bjöd in till aktiviteter 
under JOTA/JOTI-helgen 2019. Hela 78 
stationer från Sverige anmälde sig.
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 Man måste jobba aktivt. Besök skolor och fritidsgårdar. Har man 
personer med en annan bakgrund, så lyssna på dem! Jag tror att 
kompetensen finns inom Scouterna, men man måste lyssna mer 
på de här personerna så att inte de tystas ner.”

Böcker inspirerar 
NATUR OCH FRILUFTSLIV är en stor del av 
scouting! Men ibland kan det kännas lite svårt, 
särskilt om man aldrig varit ute i naturen. 
Häftet Lära friluftsliv ska hjälpa de som känner 
sig osäkra. 

Guiden, som togs fram under 2019, 
innehåller tips och övningar för den som vill 
lära ut friluftsliv till exempelvis nya ledare i 

kåren. 
Sedan tidigare finns också boken Leva 

friluftsliv med mer information och tips för 
dig som är nybörjare i naturen. Hur ska 
man till exempel tänka när man packar 
eller slår läger? Drygt 300 scoutkårer fick 

förra hösten gratis ta emot de båda böcker-
na. Förhoppningsvis kommer många att lära 
sig mer om att hålla sig varma, torra, mätta 
och säkra i naturen.

Böckerna går att köpa i scoutshop.se.
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P å stekhällarna ute på gruset fräser burgare. 
Det doftar eld och stekt kött över Husby 
Gård norr om Stockholm. Några minuter 
tidigare har elever från Fryshuset 
grundskola Västra på scoutmanér 

täljt späntor och tänt på i prydligt staplade 
vedhögar. 

För en del i gänget framstår den svenska 
förtjusningen i naturen som rätt märklig. Men 
de har uppenbart roligt, både de som eldar 
och de som skivar grönsaker och mosar färs i 
det lilla matlaget. Näsor rynkas visserligen över 
rökdoften som sätter sig i kläderna, men det är 
lugnt. De har vant sig vid att friluftsliv lämnar sina 
spår, och tycker numera att det är värt det.

– Vi brukar inte göra sånt här, så jag har inte haft 
någon att testa med tidigare, berättar Safaa Mafti som 
går i åttan.

Hon har varit med sen kursstarten hösten 2019 och 
konstaterar att hon fått bygga upp sitt självförtroende:

Sedan förra hösten kan ett gäng elever norr om  
Stockholm välja scouting som Elevens val i skolan.  
Kursen har snabbt blivit poppis och ger både  
gemenskap och självförtroende. 

– Om scouting inte funnits i skolan hade jag aldrig  
testat det här, säger Safaa Mafti.
Text: Marika Sivertsson Foto: Jessica Segerberg

Äntligen  
   scouting  
på schemat

– Jag har lärt mig olika saker och jag känner 
att jag kan prestera. Jag kan bygga ett vind-

skydd, göra en sovplats ute i naturen och göra 
upp en eld. 

SEDAN ETT ÅR tillbaka kan eleverna i Akademiska 
skolan och Fryshuset grundskola Västra utanför 
Stockholm välja scouting som elevens val, i stället 
för till exempel bollsport eller bild och form. Äg din 
natur heter kursen. Flera elever nämner projektledaren 

Safaa Mafti har varit 
med sen kursstarten.

HUSBY
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Emma Berggren som en anledning till att de kommer 
varje vecka. Hon är populär. Ibland syns hon knappt 
under alla ungdomar som ska kramas.

– Det kan vara utmanande att vara ledare för elever i 
den här åldern. De har starka viljor och jag har snabbt 
lärt mig att jag inte alltid har rätt. Så vi gör det här till-
sammans, som vänner, säger hon med ett stort skratt. 

Just nu är hon projektledare för Äg din natur, annars 
är hon utvecklingskonsulent på Scouternas regionala 
kansli i Stockholm med uppgift att stötta scoutkårer. 

Scouting som  
Elevens val
Från och med höstterminen 
2019 kan elever på mellansta-
diet vid Akademiska skolan och 
högstadiet vid Fryshuset grund-
skola Västra norr om Stockholm 
välja scouting som Elevens val. 
Mellanstadiet har scouting en 
och en halv timme per vecka och 
högstadiet två timmar varannan 
vecka. 

Projektet är ett samarbete 
mellan Scouterna, Fryshuset och 
Akademiska skolan, och tanken 
är att det ska pågå i tre år. Det 
har hittills huvudsakligen finan-
sierats genom privata donationer 
från några medlemmar i Baden 
Powell Fellows.  

Det är första gången scouting 
på schemat testas i Sverige. 
Förhoppningen är att fler skolor 
i framtiden ska kunna ha samar-
bete med Scouterna, på ett eller 
annat sätt.

Wihoo, det brinner.

Emma Berggren, Omar Alaqidi, 
Domadio Jacob och Fahad Anwar 
gör upp eld.

➸
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Efter att själv ha varit scout i ungefär 20 år 
har hon full koll. Hon satsar på relationer-
na. Ungdomarna ska veta att hon som vuxen 
ledare lyssnar, vill dem väl, och hjälper dem till 
upplevelser.

– Scouter ger unga människor förtroende. Vi tror 
på dem, tror att de vågar och klarar saker. När de 
får det förtroendet kan de överraska sig själva.

EMMA BERGGREN ÄR imponerad av ungdomar-
nas vilja att prova okända aktiviteter. Intresset för 
scouting finns inte från början, det är en skolaktivi-
tet och eleverna måste delta. De har visserligen valt 
den, men de flesta är med för att kompisarna är det, 
och för att de hört sägas att det är roligt. 

– Men de är orädda, de ger sig rakt ut och provar. 
När de har börjat med någonting blir de engagera-
de, de gör allt på ett bra sätt. Och de är så oerhört 
fina med varandra. Det finns så mycket kärlek här, 
säger Emma Berggren.

Höstterminen 2019 var scouting som Elevens val 
ett oskrivet kapitel. Så det gällde att ta reda på vad 
som funkar när ungdomarna kommer in i scouting 
i lite högre ålder än vanligt, och med den utrustning 
och sinnelag de har under en skoldag. Att vara ute i 

naturen när det regnar visade sig vara en dålig idé, 
exempelvis. Men att klättra i klätterhall har varit po-
pulärt, vid sidan av att lära sig att klara sig i naturen 
i vackert väder. Liksom att hantera yxa och kniv, 
bygga vindskydd och fixa mat.

Reflektion är viktigt. Att man får berätta varför 
man gör på ett visst sätt. Varför si och inte så? Det 
är där en stor del av den personliga utvecklingen 
finns, förklarar Emma Berggren.

– Jag utgår från Scouternas program i allt jag gör, 
men får anpassa mig till förutsättningarna. Det är 
meningslöst att göra saker som får alla på dåligt 
humör. I övrigt vill jag att de testar nya saker, jag 
ger dem möjligheter de inte tidigare känt till.

Men från Scouternas sida handlar projektet också 
mycket om att samla erfarenheter och kunskap för 
att kunna erbjuda scouting i skolan i större skala. 
Det berättar Elisabeth Danefjäll, medlemsutveck-
lingschef  i organisationen. 

– Vi har tidigare gått bet på hur vi når de här 
ungdomarna, nu försöker vi lära oss.

UTFLYKTERNA ÄR POPULÄRAST. Fahad Anwar 
provade att tälta vid en resa till biträdan-
de rektorns stuga i Tynningeö. Det var sex 
minusgrader, men ett litet gäng hävdade envist 
sin rätt att frysa sig igenom natten i ett tält. 

Det visade sig att de gjorde det bästa valet. Inne 
i stugan hade värmen löpt amok och närapå kokt 

övriga deltagare.
– Vi hade infravärmare i tältet. Där var det 

jätteskönt, säger Fahad Anwar med ett litet skratt. 
Senare säger han:

– Jag vill vara ute i naturen mer, och ta med mig 
mina kompisar. Kanske blir jag scout.

Den senaste utflykten gick till Vässarö. Domadio 
Jakob var liksom övriga deltagare omtumlad och 
trött efter hemkomsten. Det blev intensivt för både 
lärare och ledare. 

– Jag ville stanna längre. Atmosfären var så skön, 
alla vi som var där var vänner. Vi vaknade tillsam-
mans, åt frukost tillsammans, pratade mycket. Vi 
fick starkare vänskap, berättar han.

Förutom volleyboll, kortspel, bastubad, simning 
och fotboll testade de 16 ungdomarna paddling 
och segling. Jollar och kanoter kapsejsar lätt och de 
flesta blev rejält blöta.

– Men det var roligt! Jag hade aldrig provat att 
segla jolle om jag inte varit med på Vässarö, konsta-
terar Domadio Jakob. 

➸

Vårens sista lektion bjöd på strålande väder för 
Scouternas Emma Berggren och eleven Nour 
Alsherout. Sen blev det läger på Vässarö.

”  Jag vill 
vara ute 
i naturen 
mer, och 
ta med 

mig mina 
kompisar. 
Kanske 
blir jag 
scout.”
Fahad Anwar



När Benjamin, då nio år, ville ha en 
ny aktivitet började hans mamma 
Evelina Bergkvist Blohm fundera. 
Önskemålet var varierade aktiviteter, 
gärna utomhus och gärna i skogen. 

Och inga tävlingar. Efter lite tankeverksamhet 
föll valet på Scouterna i Rättvik, som av en slump 
hade informationsmöte för nya medlemmar redan 
nästa vecka. Benjamin och hans pappa åkte dit – 
och fastnade direkt. Och när kåren en bit in på 
terminen sökte nya ledare, nappade Evelina. Om 
man ändå är på plats kan man lika gärna rycka in, 
resonerade hon.

– Jag är utbildad lärare och går igång på pe-
dagogiken. Och jag skjutsade ändå Benjamin till 
Rättvik, då kunde jag lika gärna bidra när jag 
var där, säger Evelina Bergkvist Blohm och 
fortsätter: 

– Jag åkte på ledarutbildningen och 
blev helt såld. Jag kände att allt det som 
Scouterna står för kan jag skriva under på 
till hundra procent!

HÖSTTERMINEN PASSERADE och under vå-
ren var hon scoutledare i Rättvik. Oerhört roligt, 
men samtidigt väcktes tankarna: Att åka så långt 
när man har en egen fantastisk natur i Bjursås? 
Och ett intresse för scouting bland föräldrar och 
barn där hemma?

– Jag märkte att människor började fråga mig 
om Scouterna. Samtidigt kände jag att det var svårt 
att vara ledare på en plats som jag själv inte känner 
till. I Bjursås hittar jag ju i skogen och till de bästa 
grillplatserna.

 Sagt och gjort. Evelina Bergkvist Blohm hörde 
av sig till en pappa som nappade, och efter det 
trillade fler intresserade in. Nu var de ett gäng 

När närmaste kår ligger två och en 
halv mil bort, vad gör man då? Startar 
en ny förstås! Så tänkte gänget bak-
om Bjursås nya scoutkår, som på bara 
några månader drog igång en verk-
samhet för 47 barn och vuxna. 
Text: Marieke Johnson

Från 0 till 47 på rekordtid

ledare och kunde bjuda in till en prova-på-träff  för nya 
scouter i Bjursås i maj förra året. Ett Facebookinlägg 
– och 60 personer dök upp! Sen rullade det på. Sedan 
hösten 2019 har kåren en Upptäckargrupp och en 
Spårargrupp, den senare med konstant kö.

– Vi vill att det ska vara en bra grupp och inte ta oss 
vatten över huvudet när vi är helt nya. Men det har 
gått över förväntan! Det känns att den här typen av 
aktivitet behövs här. Vi har lyckats tack vare underbara 
ledarkollegor och vår erfarna kassör Johanna Lindh. 
Olika styrkor bidrar till ett lyckat resultat. 

Så tänker 
Bjursås 
✪ Erbjud verksamhet 
för alla. Bjursås scout-
kår riktar sig till alla 
samhällsgrupper. Ingen 
ska välja bort Scout-
erna på grund av dålig 
ekonomi. Scouterna 
betalar medlemsavgift, 
resten står kåren för.

✪ Håll kostnaderna 
nere genom låga 
omkostnader. Använd 
naturen för så många 
aktiviteter som möjligt.

✪ Sök pengar från sti-
pendier/fonder. Bjursås 
har till exempel fått 
bidrag för ”landsbygds-
främjande aktiviteter”.

✪ Nyttja dina lokala 
nätverk. Bjursås kår 
samarbetar med IOGT-
NTO. De hade en stuga 
som inte användes som 
kåren får hyra billigt. 
Kåren lånar också mö-
teslokal hos Sparban-
ken vid behov.

Scouterna Benjamin och Hampus på daghajk 
med nya kåren.
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RÄTT STÖD 
GER BRA FÖRUT- 
SÄTTNINGAR

kronor. Så mycket delade Scoutshop ut i återbäring till scoutkårerna 2019. Där-
med nåddes målet att fortsätta med shopens återbäringssystem.

Överskottet på allting du handlar i Scoutshop går tillbaka till scoutrörelsen. 
Genom Scouternas återbäringssystem kan du som handlar välja att ge fem 
procent av summan direkt till en scoutkår. Du kan även välja att återbäringen går 
till Scouterna centralt. Läs mer på scoutshop.se.

Scouterna vill underlätta för medlemmar, kårer och ideella att 
engagera sig och driva scoutverksamhet. För med rätt verktyg 
kommer man långt. Det kan handla om nya inkomstkällor, stöd-
system, eller om hjälp för att lättare kunna delta i samhällets 
utveckling. Här är några exempel. 

Webbkurser syns i Scoutnet
MÅLBILD: Utveckla Scoutnet och övriga 
digitala system för bättre stöd till kårerna.

RESULTAT: Från och med hösten 2019 kan 
medlemmar i direktanslutna kårer, via sin 
profil, se vilka kurser de har gått. Det gäller 
bland annat Trygga möten och Anpassat 
ledarskap, men också kurser som Leda 
scouting och Leda avdelning. 

– Det finns något undantag men i stort 
sett syns alla kurser som vi arrangerar inom 
Scouternas folkhögskola, säger Carl Bjelksö 
som arbetar med Scouternas E-tjänster. 

Det blir även enklare för kårerna att se 
vilka kurser deras medlemmar har gått. Det 
är bra tycker Malena Beijer, ordförande i 
Kärrtorps scoutkår:

– Då kan vi i kårstyrelsen på ett enkelt 
sätt hålla koll på vilka ledare som exem-
pelvis gått Trygga möten och Anpassat 
ledarskap. Dessutom tycker jag att det för 
egen del är bra att all info finns samlad i 
Scoutnet.

Bättre koll på märken
MÅLBILD: Utveckla Scoutnet och övriga 
digitala system för bättre stöd till kårerna.

RESULTAT: Sedan 2019 finns det en flik på 
Scoutnet som gör att ledaren kan lägga in 
vilka märken scouten har tagit. Den enskilde 
medlemmen kan också se en lista på vilka 
märken som har tagits. 

Hundratals kårer bytte 
webb: ”Mycket enklare”
MÅLBILD: Kårwebbarna flyttas till en ny och 
uppdaterad plattform.

RESULTAT: Under 2019 gick cirka 300 
scoutkårer över till en ny, säkrare kårwebb-
sida med modern design, anpassad för mo-
biler. En kår som bytt till den nya webbsidan 
är Knivsta scoutkår.

– Den blev mycket enklare att hantera, 
säger Karin Stenborg, kårordförande i Kniv-
sta scoutkår.

Nyrustade anläggningar 
MÅLBILD: Fortsätta arbetet för att nå kost-
nadsneutralitet för Scouternas anläggningar.

RESULTAT: Under 2019 har Scouternas 
anläggningar rustats upp. Lägerområdet Britt-
mäss, som ligger i anslutning till Gilwellstugan 
utanför Flen, har fått nya dass. På Mullfjälls-
stationen har den direkt-
verkande eluppvärm-
ningen ersatts med en 
bergvärmeanläggning 
och ett vattenburet 
värmesystem. Dricks-
vattenanläggningen har 
också renoverats och 
uppgraderats med nya 
vattenfilter.

– Arbetet med att på 
sikt nå kostnadsneu-
tralitet för Scouternas 
anläggningar har löpt 
på bra. Det är nu bara 

317 000
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Mullfjällstugan som har utmaningar när det 
gäller att nå målsättningen. Med den nya 
bergvärmeanläggningen kommer uppvärm-
ningskostnaderna att minska och det är 
realistiskt att tro att även Mullfjällstugan 
kommer nå målet på sikt, säger Scouternas 
servicechef Peter Gustafsson. 
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Mer tillgänglig kurs  
i Trygga möten
I MAJ 2019 lanserades en ny 
webbkurs för Trygga möten, vars 
syfte är att skapa medvetenhet 
om övergrepp och kränkningar och 
psykisk ohälsa, och hur man agerar 
som ledare. Den nya webbkursen 
blev mer lättillgänglig för ledare så-
väl inom som utanför scoutrörelsen. 

Fokus lades på beteende och 
bemötande och på att göra 
den mer pedagogisk med 
filmer och fallbeskrivningar. 
Utöver det moderniserades 
den grafiska profilen och 
anpassades för mobiltele-
foner. 

Gör som Emil – gör 
Scouternas E-tjänster 
bättre
GILLAR DU datorer, design och 
projektledning? Vill du göra 
det lättare att vara 
scout, ledare eller 
funktionär? Gå med 
i gruppen Scout-
ernas E-tjänster. 
Den ansvarar för 
planering, utveck-
ling och support av 
digitala verktyg som 
Scouterna erbjuder 
kårer och medlemmar. 

Emil Öhman i Hässelby 
scoutkår har varit med i gruppen 
sedan 2016. Till vardags är han 
civilingenjör med inriktning data- 
teknik. Hans största projekt är att 
synkronisera Scoutnet och Googles 
G Suite. Tack vare synkroniseringen 
finns det två användbara funktio-
ner: Att skapa användarkonton, 
främst åt ledare, och att skapa 
e-postgrupper. Det sista gör att 
e-posthanteringen blir mycket 
lättare för scoutkårer.

– Tanken är att man ska slippa 
en massa manuellt arbete och att 
det bara rullar på i bakgrunden, 
säger Emil Öhman.
Vad har du fått för reaktioner?

– Jag har främst fått frågor, men 
de flesta som hört av sig har varit 
glada.
Läs mer på etjanster.scout.se 

Startskott för  
nya scouterna.se 
UNDER 2019 PÅBÖRJADES en för-
studie inför arbetet med att ta fram en 
ny webbplats åt Scouterna. I förstudien 
gjordes exempelvis analyser, intervjuer 
och webbenkäter. Scouterna har flera 
webbplatser där scouterna.se är den 
mest besökta, med 245 174 unika 
besökare under 2019. Därefter kommer 
scoutservice.se som hade 80 981 uni-
ka besökare 2019, och scout.se med 
57 679 besökare. 

Under 2020 kommer webbprojektet 
fortsätta. Syftet är att nya scouterna.se 
ska få bättre tillgänglighet, funktion och 
ett tydligare, modernare utseende. 
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Lika villkor för alla

ILLUSTRATION: VERONICA LJUNGLÖF

VI VILL ATT ALLA ska kunna delta i vår verksam-
het, oavsett hur mycket eller lite pengar man har. 
Scouternas stödfond kan hjälpa scouter mellan 
8 och 25 år som inte har råd att vara med i 
verksamheten på samma sätt som sina kompisar. 
Det kan till exempel vara bidrag till utrustning, som 
liggunderlag och ryggsäckar, medlemsavgifter eller 
avgifter för läger och hajker. 

Under 2019 betalade Scouternas stödfond 

ut 34 762 kronor, varav cirka 8 000 kronor gick 
till utrustning. Totalt motsvarar det 177 stycken 
helårsmedlemskap i Scouterna, 8 sovsäckar och 
11 liggunderlag.

Under förra året gjordes också flera kommu-
nikationsinsatser för att nå fler. Bland annat 
förenklades språket på scoutservice.se och i 
ansökningsformulären. Dessutom översattes sidan 
till arabiska.
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Det hela startade med att Scout-
ernas projektledare Louise 
Mörling Otero och hennes 
kollega Mikael Stark hade en 
tanke om att skapa en applika-

tion för yngre barn. Den utvecklades inom 
ramen för projektet Tillgänglig scoutverk-
samhet för fler och syftet var att locka nya 
målgrupper.

– Tidigare hade vi sett att det är lättast 
att vända sig till unga barn för att nå 
målgrupper som vi inte når i dag. Och för 
att nå exempelvis nyanlända måste vi få 
föräldrarna att förstå vad scouting är, säger 
Louise Mörling Otero.

Då kan en mobilapp vara ett bra verktyg. 
Inspiration hämtades från andra spel som 
är populära bland yngre barn, som det 
svenska succéspelet Toca Boca och SVT:s 
Bolibompaspel med den välkända Boli-
bompadraken. 

– Vi såg framför oss en skogsbana med 
stopp för olika spel. Sedan hade vi kontakt 
med lite olika utvecklare för att kolla vad 
det kostade.

Det här skedde i början av 2019 men 
intresset hos utvecklarna verkade svalt och 
Louise Mörling Otero var tveksam till hur 
de skulle gå vidare. Men under hösten 2019 

Så hamnade

Hösten 2019 utvecklades en app för familjescouting  
– som var klar tre månader senare. Men hur gick arbetet  
till och vilka lärdomar kan man dra? 
Text: Emil Annetorp

vände det. Genom en bekant blev hon 
kontaktad av utvecklaren Front Edge IT 
som kunde tänka sig att utveckla appen i 
stort sett ideellt. Utifrån Louise och kolle-
gan Mikael Starks skisser på en whitebo-
ardtavla togs en prototyp fram. Därefter 
väntade tre månaders arbete innan appen, 
som lanserades i januari 2020, var klar. 

Precis som i familjescoutings symboliska 
ramverk står björnarna Parum och Magna i 
centrum i applikationen. I sagovärlden går 
det att läsa sagor på svenska och engelska 
och spela olika spel som exempelvis första 
hjälpen, skräpplockning och matlagning.

– En fördel med familje- 
scoutingappen var att det 
fanns ganska mycket 
material. Vi kunde 
återanvända bilder och 
sagor som redan fanns. 
Det gjorde det enkelt!

Att de yngre barnen 
var huvudmålgrupp 
gjorde det också enk-
lare tekniskt, och 
billigare, eftersom 
det kostar att ta 
fram spel med 
avancerad grafik.

Vad har ni fått för reaktioner?
– I början hörde någon enstaka av sig 

angående buggar. Men annars har det bara 
varit positivt, säger Louise Mörling Otero.

Hon berättar att flera använder appen 
då det är smidigt att ha tillgång till sagorna 
i telefonen. Även familjer som har äldre 
scoutsyskon använder den.

– I längden skulle jag vilja se att vi an-
vänder den mer i rekryteringssammanhang 
när vi träffar nya målgrupper. Det skulle 
vara roligt, för just nu känns det som att 
den används mest internt.

Louise lärde sig mycket under resans 
gång, framför allt tekniskt. Men hon ser 
också apputvecklandet som ett nyttigt test 
för Scouterna som organisation.

– Vi är inte vana vid att jobba på det 
sättet. Därför tycker jag att det är bra att få 
testa det på en ganska enkel produkt som 
inte är affärskritisk.

familjescouting
i telefonen
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Att Scouterna får gåvor från 
privatpersoner, eller sponsras 
av företag, gör att vi kan sprida 
scouting till fler. Därför jobbade 
Scouterna under 2019 ännu mer 
med insamling än tidigare.
Text: Linnea Wedelin

F  
örra året anställdes Scouterna två 
personer som på heltid jobbar 
med insamling: Ann-Kristin Törn-
qvist, som jobbar med insamling 
mot privatpersoner, 

stiftelser och fonder, och Johan 
Lindström som har fokus på 
företag. Enkelt sagt handlar 
deras jobb om att få in mer 
pengar till Scouterna. 

Tillsammans har de under 
2019 tagit fram en ny insam-
lingsstrategi för organisationen. 
Det är en slags beskrivning på 
hur Scouterna ska jobba med 
insamling och sponsring. 

– Vi gjorde en analys av oss 
själva och av omvärlden, för 
att se var det finns möjligheter 
och var det finns utmaningar, 
berättar Ann-Kristin. 

Men varför jobbar  
Scouterna med insamling? 

– Det gör vi för att vi vill hålla 
nere medlemsavgiften. Vi vill 
att den ska vara så låg som möjligt, så att 
så många som möjligt kan vara med, säger 
Ann-Kristin. 

Johan Lindström jobbar för att företag ska 
förstå att Scouterna är bra, och att det är bra 
att associeras med oss. Under 2019 har han 
bland annat jobbat med sponsorteman för 
företag som på olika sätt liknar Scouterna när 
det kommer till våra värderingar.

– Det är viktigt att sponsorskapen blir 
trovärdiga, relevanta och äkta, säger han. 

Med insamling  
kan vi bli fler

Ann-Kristin  
Törnqvist

Johan  
Lindström

Om familje- 
scoutingappen
LANSERADES:  
I januari 2020.

ANTAL NEDLADDNINGAR: 
Över 400.

FINNS PÅ: Google Play  
och App Store.

UTVECKLARE: Front Edge 
IT.
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BÄST 2019

30

MEDLEMMARNAS 

bästa minnen
Paddelhajk, konfirmationsläger och Världsscoutjamboree. Vi bad  

scouter över hela landet dela med sig av sina härligaste äventyr 2019. 
Här är några av dem. Se, läs och njut! 

1

6

7

8

2 

3



3131

9

5

4
Här är bilderna tagna
1 Scouterna i avdelningen Mäla-

ren var några av de tusentals 
som deltog i världsscoutjamboreen i 
Nordamerika. Foto: Jonas Eriksson.

2 Rovdjuren, Huddinge Scoutkårs 
äventyrare, hade mörkerhajk vid 

Mörtsjön i november. Med hemgjor-
da facklor. Foto: Johan Kaving. 

3 Skultuna scoutkår spelade pad-
delgolf. Foto: Jenny Wedin.

4 Äventyrarscouterna från Gävle 
Södra scoutkår var ute på padd-

elhajk. Foto: Fredrik Rosin.

5 Scoutkonfirmationsläger? Jodå! 
På scoutgården Göransborg i 

Skåne fick ett helt gäng scouter ha 
kul tillsammans i en hel månad.

6 Kärrtorps scoutkår fick sällskap 
på hajk! Foto: Malena Beijer.

7Det bjöds på show vid läggdags 
när Spånga scoutkår var på läger 

på Husarö. Foto: Johanna Tuulse.

8 Här ses vi 2021! Elin Jungevi är 
en av cheferna för Jamboree21. 

Här besöker hon lägerplatsen utan-
för Kristianstad. Foto: Emmy Qvil.  

9 På Existera på Vässarö reflek-
terade deltagarna över viktiga 

frågor, upplevde lägerliv, segling och 
gemenskap. Foto: Agnes Comstedt.
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EKONOMI

Bästsäljare i 
Scoutshopen
Som tidigare år toppar 
halsdukar och skjortor lis-
tan över mest sålda varor 
i Scouternas nätbutik. 
Alla plagg i dräkten är 
Fairtrade-certifierade. Läs 
mer på scoutshop.se.

1

2

3 Scouthalsduken

Equmenias 
halsdukScoutskjorta str 152/158

Gör vi som vi ska?
I det här numret av Scout kan du läsa om vad Scouterna gjorde 
förra året. Och eftersom det är vår versamhetsberättelse talar vi 
också om hur våra gemensamma pengar har fördelats. För det är 
ju minst lika viktigt. 

? Vem bestämmer 
vad Scouterna 

ska jobba med och 
använda sina peng-
ar till?
Det gör Scouternas stämma. 
Vad vi vill göra och använda 
våra pengar till de närmas-
te två åren bestriver vi i vår 
verksamhetsplan. Utifrån den 
ger styrelsen förslag på hur 
vi ska fördela pengarna. Sen 
bestämmer stämman om de 
tycker att det är ett bra förslag 
eller inte.

Vad är skillnaden mellan årsredovis-
ning och verksamhetsberättelse?
I en årsredovisningen beskriver vi med 

siffror och tabeller vad vi har gjort under 
året och hur vi använt våra pengar. I en 
versamhetsberättels gör vi det i stället med 
ord och bilder.

Vad ska stå med?
Båda dokumenten ska innehålla relevant 

information om oss, årets viktigaste hän-
delser och vår ekonomi.

Vad är relevant information?
Den information som behövs för att 

medlemmarna och revisorerna ska kunna 
kontrollera att vi gör det vi har sagt att vi 
ska göra. 

Vad är en revisor?
Det är en person som granskar att det 

som står i exempelvis en revisionsberättelse 
är sant. En revisor ska ha goda kunskaper 
om det hen granskar och vara oberoende, 
så att hen inte tjänar på att det står något 
som inte stämmer. Olika revisorer granskar 
olika saker.

Vad händer om man inte uppfyller 
alla mål?
Ibland händer saker som gör att vi inte 

når våra mål. Vi kanske saknar ideella 
resurser, tid eller pengar. Då kan styrelsen 
göra omprioriterngar i verksamhetsplanen. 
I slutänden är det ombuden på Scouternas 
stämma som avgör om styrelsen har upp-
fyllt målen och gjort rätt prioriteringar.
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EN TIDNING FÖR DIG 

SOM GILLAR ÄVENTYR 

OCH UTMANINGAR.         

NO1|2019

I HUVUDET PÅ EN ROVER • VAD SÄGER SCOUTER SJÄLVA OM SKÄRMTID?

APPAR MED MEDKÄNSLA • LOCKER ROOM TALK VILL STOPPA SKITSNACKET

 AKTUELLT: HÖJDPUNKTER PÅ DEMOKRATIJAMBOREE 

LÄGER
FÖRDJUPAT

TEMA

VINTERFJÄLL:
UTMANING I 

KALLT KLIMAT

Äta ute
Vinterfrukost

TESTPATRULLEN:

BÄSTA LAMPAN

SÅ HÄR ANVÄNDE VI PENGARNA 2019
Budgetsammandrag
Scouterna (tusental kronor)

Budget 2019 Utfall 2019

Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat

Medlemsutveckling
Regionala kanslier 0 -12 540 -12 540 2 -11 325 -11 323
Medlemsutveckling projekt 4 695 -4 649 46 5 806 -5 918 -112
Summa 4 695 -17 189 -12 494 5 808 -17 243 -11 435

Medlemsavgifter och statsbidrag
Medlemsavgifter 11 277 -400 10 877 10 920 -769 10 151
Statsbidrag 15 000 -3 000 12 000 16 615 -3 872 12 743
Summa 26 277 -3 400 22 877 27 535 -4 641 22 894

Kommunikation
Ledning Kommunikation 250 -1 276 -1 026 0 -1 624 -1 624
Produktion/Tjänster 100 -3 404 -3 304 0 -2 759 -2 759
Scout 150 -2 336 -2 186 60 -2 495 -2 435
Webbutveckling/Hemsida 0 -1 300 -1 300 0 -701 -701
Press/Opinion 0 -1 480 -1 480 -1 388 -1 388
Marknadsföring/Rekrytering 0 -3 100 -3 100 0 -427 -427
Summa 500 -12 896 -12 396 60 -9 394 -9 334

Utveckling
Ledning utveckling 0 -256 -256 0 -75 -75
Programutveckling 0 -870 -870 245 -1 037 -792
Internationell scouting 0 -993 -993 413 -1 166 -753
Arrangemang 1 760 -2 074 -314 1 315 -1 680 -365
Trygga möten 30 -764 -734 235 -1 070 -835
Summa 1 790 -4 957 -3 167 2 208 -5 028 -2 820

Utbildning
Utbildning övergripande 300 0 300 0 0
Värdebaserat Ledarskap 910 -888 22 2 482 --2 470 12
Scoutledarutbildning projekt 3 863 -3 837 26 3 897 -4 115 --218
Summa 5 073 -4 725 348 6 379 -6 585 -206

Ledning och struktur
Internationell scouting 0 -433 -433 -8 -567 -575
Styrelse och Ledning 0 -4 978 -4 978 26 -4 594 -4 568
Avgifter andra organisationer 0 -800 -800 0 -805 -805
Scouternas stämma 100 -300 -200 202 -284 -82
Externa relationer & finansiering 15 195 -2 948 12 247 11 825 -2 479 9 346
Summa 15 295 -9 459 5 836 12 045 -8 729 3 316

Service
Kanslidrift 10 239 -10 732 -493 9 000 -11 321 -2 321
Scoutshop 14 923 -13 432 1 491 15 478 -13 289 2 189
Medlemsservice 0 -1 517 -1 517 1 -2 054 -2 053
Summa 25 162 -25 681 -519 24 479 -26 664 -2 185

Förvaltning
Anläggningar 636 -952 -316 961 -1 098 -137
Övergripande förvaltning 200 -72 128 1 071 -986 85
Arkiv 0 -75 -75 -90 -90
Museum 50 -272 -222 50 -318 -268
Summa 886 -1 371 -485 2 082 -2 492 -410

Resultat 79 678 -79 678 0 80 596 -80 776 -180
Jamboreer mm 35 827 -36 036 -209 42 057 -40 795 1 262
Resultat inkl Jamboreer 115 505 -115 714 -209 122 653 -121 571 1 082

4
5

Scoutskjorta  
str 140/146

Halsduks-
sölja i läder

Ladda ner  
Scouternas årsredovisning  

på scoutservice.se/ 
ladda-ner/rapporter

S
C

O
U

T           N
O

3
 | 2

0
1

9

SPECIALNUMMER • TILLBAKABLICK 2018 • BLI RUSTAD FÖR EXTREMT VÄDER • PLANERA 
DIN EGEN HAJK • MÖT SCOUTERNA SOM TOG ÖVER MIKROFONEN I ALMEDALEN 

EN TIDNING FÖR DIG 

SOM GILLAR ÄVENTYR 

OCH UTMANINGAR.         

NO3|2019
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EN TIDNING FÖR DIG 

SOM GILLAR ÄVENTYR 

OCH UTMANINGAR.         

NO2|2019

I FOKUS

• KROPPSPEPP

• PSYKISK OHÄLSA

• SJÄLVKÄNSLA  

ÖVERLEVA I SKOGEN • UPCYCLING •  ALLT DU BEHÖVER VETA INFÖR LÄGRET 

 ACTION ON BODY CONFIDENCE • AFTERNOON TEA GOES WILD 

 AKTUELLT: LÄGER, JAMBOREE & ANDRA ÄVENTYR

Testpatrullen: 
Sov gott i luften

THERESE LINDGREN:

”MOTGÅNGAR GÖR  

EN SÅ JÄKLA STARK” 
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EN TIDNING FÖR DIG 
SOM GILLAR ÄVENTYR 
OCH UTMANINGAR.         

NO4|2019

VARVA NER & MAXA INNEMYSET • RESTFEST • JON HENRIK FJÄLLGREN

ALLT DU VILL OCH INTE VILL VETA OM PLAST • UPCYCLING • DIY AKTUELLT: JAMBOREE, ISLAND & ANDRA ÄVENTYR

TEMA
HÅLLBARHET

11 SIDOR

TESTPATRULLENPÅ TÅRNA I HÖST

Klimatsmart läger  Vego, återbruk & globala målen

Tidningen Scout
Medlemstidningen kommer 
ut fyra gånger om året i 
pappersformat. Men glöm 
inte att följa oss på nätet, 
www.scout.se.
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SISTA ORDET

”  Vi ska göra  
avtryck”

K anske är det närheten och värmen vid 
en lägereld, eller sångerna vid en sjö, 
som är Joel Bergstrands allra bästa 
scoutminnen. Eller den där ljuvliga 
middagen hos en familj i Slovenien 

under vandringen Explorer Belt, som han gjor-
de med en scoutvän som 17-åring. Men att välja 

är svårt. Joel Bergstrand har varit scout sen 
åtta års ålder, bott i Uppsala och Lund, en-

gagerat sig i utbytesorganisationen YFU 
efter ett år i USA och som scoutledare i 

Sverige på flera olika håll. 
När han nu, sedan ett år tillbaka, 
sitter i Scouternas styrelse, är det 

av flera olika anledningar. 
– Jag valdes 

in i styrelsen 
som ledamot 
och Inter-

national Com-
missioner, de sökte 

en person som kunde sköta båda jobben. Jag 
hade varit aktivt i Equmenias arbetsgrupp för 
scouting och arbetat ideellt för WOSM i Euro-
pa, så jag hade erfarenheten. Jag representera-
de WOSM och världsscoutsrörelsen externt mot 
bland annat EU och FN, och drev bland annat 
frågor om unga, fred och säkerhet.

Varför vill du sitta i styrelsen? 
– Det är ju ett av scoutrörelsens roligas-

Joel Bergstrand är det senaste nytillskottet  
i Scouternas styrelse. Tillsammans med övriga  
ledamöter ska han peka ut organisationens riktning 
framåt. Vi stämde träff och undrade nyfiket: Vem  

är du och vad vill du mest av allt? 
Text: Marieke Johnson Foto: Magnus Fröderberg

Fotografen Magnus Fröder-
berg och Joel Bergstrand 
hittade snabbt något att 
prata om: Västerkyrkans 
scoutkår i Lund. Det var 
Magnus kår som barn och 
har varit Joels kår som 
student i Lund. Kul!
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te uppdrag! Att få vara med och 
utveckla Scouterna, den rörelse jag 
brinner för, är häftigt. Här kan jag 
påverka vilken riktning organisatio-
nen tar, försöka skapa ett så stort 
avtryck på samhället som möjligt 
och arbeta för att fler ska få chansen 
att bli scouter. Att få vara Scouternas 
ansikte utåt i en världsrörelse med 
60 miljoner medlemmar är både 
utmanande och roligt.  

Vad är den viktigaste frågan 
för Scouterna just nu? 
– Jag är en stark förespråkare av 

att Scouterna ska vara en aktiv del 
av samhället och bidra på det sätt 
vi gör bäst. I en värld som utmanas 
på så många sätt behövs någon som 
ger unga chansen att vara sig själva 
och att ha kul. Scouterna står upp 
för mänskliga rättigheter och är en 
demokratiskola. Att fortsätta med 
det är en av våra viktigaste utma-
ningar. 

Du kommer från Equmenia- 
scout. Vad tar du med dig som 
du vill dela med andra? 
– Mycket är nog väldigt lika oav-

sett var man är ansluten, men i Equ-

menia finns också en stark närvaro 
av tro och existentiella frågor. Vi har 
andakter och stunder för reflektion, 
inplanerad tid för att stanna upp 
och tänka. Equmenia erbjöd mig en 
plats att utforska min tro och livets 
svåra frågor i en trygg och säker mil-
jö, med kloka ledare och folk som 
hade tänkt mycket mer än vad jag 
hade gjort. När jag nu själv är ledare 
får jag möta barn som har väldigt 
många frågor om livet, ofta de mest 
intressanta. 

Vad är du mest stolt över hit-
tills som styrelseledamot? 
– Jag började i september för-

ra året så när jag väl kommit in i 
arbetet kom corona ... Men jag och 
Linda Wallberg i styrelsen hann 
förbereda mycket inför WOSM:s och 
WAGGGS världskonferenser, och så 
har vi till exempel satt igång arbetet 
inför världsscoutsjamboreen 2023 i 
Sydkorea. 

Vad är du mest stolt över att 
ha gjort inom Scouterna? 
– Att vara scoutledare. Kort och 

gott. Det är något av det bästa jag 
har gjort någonsin. 

Mer om Joel
GÖR: Studerar till civilingenjör i datateknik i 
Lund, är ledamot och International Commission-
er i Scouternas styrelse.
BOR: I Lund, uppvuxen i Uppsala.
ÅLDER: 24 år.
OM STYRELSEUPPDRAGET: ”För fem, sex år 
sedan hade jag aldrig trott att jag skulle stå här i 
dag. Jag har alltid sett mig som blyg, det hänger 
med från barnsben att inte våga ta plats. Men 
Scouterna har lärt mig att arbeta mig igenom 
det. Men det är klart, när man står där och det 
bränner till …”

Vi är styrelsen

Britta  
Burreau
Ordförande, 2016–

Gustaf  
Haag
Ordförande, 2014–

Joel  
Bergstrand
Ledamot, International  
Commissioner, 2019–

Linda  
Wallberg
Ledamot, International  
Commissioner, 2016–2020

Marie-Louise Lövgren
Ledamot, 2018–
International Commissioner,  
2020–

Oscar  
Sundås
Ledamot, 2014–

Stina Alm
Ledamot, 2016–

Viktor  
Lundqvist
Ledamot, 2018–

Theres Sysimetsä
Ledamot, 2018–2020

Martin Persson
Ledamot, International  
Commissioner, 2014–2019
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Tack till alla er som är med  
och bidrar till Scouterna!
❤ Alla privata givare
❤ Axel Johnsson
❤  Baden Powell Fellows Swedish Chapter
❤ Folke Bernadotteakademin
❤ Folke Bernadottes Minnesfond
❤ Folkhälsomyndigheten
❤ Folkspel
❤ Forum Syd
❤ Friluftsfrämjandet
❤ Fryshuset
❤ Försvarsmakten
❤ Grenspecialisten
❤ H M Konungen
❤  H M Konungens Jubileumsfond för 

ungdom i Sverige
❤ Innocenceorden

❤  Jacob Wallenberg stiftelse  
särskilda fonden

❤  Konungens stiftelse Ungt Ledarskap
❤  Marianne och Marcus Wallenbergs 

stiftelse 
❤ Postkodlotteriet
❤ Sensus studieförbund
❤ Stena
❤ Sveaskog
❤ Svenskt friluftsliv
❤ Timmermansorden
❤ Volvo AB
❤ WAGGGS
❤ World Scout Foundation
❤ WOSM


