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Scouterna 802006-2942

Årsredovisning 2020
Styrelsen och generalsekreteraren för Scouterna, org.nr 802006-2942, avger härmed årsredovisning
för verksamhetsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Scouterna är en ideell förening som organiserar scoutrörelsen i Sverige i enlighet med sina stadgar
och på uppdrag av World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) och World
Organization of the Scout Movement (WOSM). Organisationen är partipolitiskt och religiöst
obunden. Scouterna har funnits i Sverige sedan 1910. Den nuvarande organisationen som rymmer
Scouterna grundades 1978.

Organisationens syfte och mål
Scouternas syfte är att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla medborgare, i såväl det
lokala som globala samhället. Detta sker med scoutmetoden som pedagogisk grund och utifrån de
värderingar som uttrycks i scoutlag och scoutlöfte.

Vårt uppdrag
Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att utvecklas till sin fulla
potential, i en trygg miljö där alla får vara sig själva.
Vi gör det med friluftsliv och den övriga scoutmetoden som pedagogisk grund och lever enligt de
värderingar som uttrycks i scoutlag och scoutlöfte.
Vi lovar äventyr, spänning, gemenskap och Sveriges bästa ledare.
Vi förändrar världen till det bättre - både lokalt och globalt.
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Stiftelsen Scouternas folkhögskola
Scouternas folkhögskola är en fristående stiftelse med Scouterna som huvudman. Folkhögskolan
är en del av scoutrörelsen, men man behöver inte vara scout för att delta i vår verksamhet.
Folkhögskolan utgör grunden i Scouternas arbete med att erbjuda ledarskapsutbildning till alla
scouter och scoutledare via Ledarskapsön, vårt utbildningssystem. På så sätt har folkhögskolan en
viktig roll för att scoutledarna får kunskap, motivation och inspiration för att de ska vara så väl
rustade som möjligt för att kunna ge Scouternas medlemmar de bästa förutsättningarna för att
utvecklas. Folkhögskolan baserar sin pedagogik på Scouternas och drar nytta av kunskaper,
engagemang och resurser som finns i Scouterna och kan sprida detta till fler än de Scouterna når.
På så vis kan Scouterna och Scouternas folkhögskola växelverka i utvecklingen.
Folkhögskolan har verksamhet över hela landet, samlokaliserat med skolans kansli i Stockholm
samt på distans.
http://www.scouternasfolkhogskola.se/

Viktiga beslut under året
Styrelsen har under året välkomnat totalt 5 nya direktanslutna scoutkårer till Scouterna.
2020 har till stor del präglats den globala pandemin och hanteringen av denna, så även inom
Scouterna.
I slutet av mars aktiverades den centrala krisledningen i syfte att förekomma och hantera effekter
av pandemin för såväl rörelsen som organisationen Scouterna. Krisledningen kom att jobba med
kontakter med myndigheter och beslutsfattare, information och stöd till kårer och andra delar av
verksamheten samt kansli. Den centrala krisledningen upplöstes i september och uppgifterna är en
del av det löpande arbetet.
I april kom beskedet att European Jamboree 2021 skulle skjutas fram till 2022. Efter att ha
undersökt viljan och möjligheten till fortsatt engagemang hos kontingentledningen samt
avdelningsledare togs beslutet att ställa in den svenska kontingenten. Individer och grupper som
önskade delta på European Jamboree skulle stöttas så att de kunde göra det. Alla deltagare fick
tillbaka hela sin inbetalda deltagaravgift från Scouterna, ett beslut som innebar ett risktagande och
en medveten förlust då det var oklart om återbetalning skulle ske från den polska arrangören.
Senare under året kom hela arrangemanget att ställas in och Scouterna fick tillbaka 30% av
inbetalda avgifter, total kostnad för arrangemanget blev -527 000 kr
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Övriga arrangemang som kom att ställas in var Explorer Belt i Spanien och Irland, Blå Hajk
Jägarna och Familjeveckorna. 16th World Scout Moot kom att skjutas upp. Det kommer att hållas
på Irland 2022 och arbetet i den svenska kontingenten fortgår. Även klimatmötet COP26, där
Scouterna kommer att delta, sköts framåt till 2021.
Nästa nationella jamboree kommer att hållas 2022. Beslutet att Jamboree21 blev Jamboree22 togs
av styrelsen i oktober.
I april utlystes tjänsten som generalsekreterare och i oktober tillträdde Anna-Karin Hennig.
I augusti beslutades att Demokratijamboree 2020 och Scouternas stämma skulle genomföras
digitalt.

Scouterna är en del av en internationell rörelse
Scouterna är anslutna till världsscoutorganisationerna WAGGGS och WOSM. Scouterna bedriver
scoutverksamhet i cirka 1 100 scoutkårer, spridda över landets samtliga län.
Scouterna är en ideell förening, där medlemmarna genom delegationsrätt väljer styrelse och
fastställer verksamhetsplan och budget vartannat år vid Scouternas stämma. Stämman består av
ombud utsedda av scoutkårerna. Varje scoutkår kan utse ett ombud samt ytterligare ett ombud för
varje påbörjat hundratal medlemmar. Ombuden har en röst var.
Verksamheten bygger på det som står i stadgarna för Scouterna och utvecklas enligt gällande
strategi, Scouternas strategi 2015-2025.
Samverkansorganisationerna Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Salt Scout, Frälsningsarméns
scouter, KFUM Sverige och Equmenia bedriver scoutverksamhet men har sin hemvistelse i sina
moderorganisationer.

Viktiga externa faktorer som påverkar organisationen
En stor del av Scouternas finansiering bygger på det statsbidrag som MUCF, Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor beslutar om. Scouterna är därför beroende av dels hur mycket
pengar myndigheten har fått av regeringen att dela ut, dels hur regelverket är utformat.
Verksamheten bygger i grund och botten på att barn och ungdomar väljer att vara med i
verksamheten samt att unga vuxna väljer att engagera sig ideellt i att skapa och leda
scoutverksamhet. Det är därför av största vikt att samhället i stort har en positiv bild av Scouterna
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och att verksamheten upplevs som relevant och attraktiv. Scouterna upplever att detta är den
nuvarande inställningen från samhällets sida och arbetar ständigt för att bibehålla och utveckla
detta.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2020 ökade antalet medlemmar i Scouterna. Totalt hade Scouterna 75 257 medlemmar, en
ökning med 2 992 medlemmar under året.
Statsbidraget som erhölls under 2020 var större än budgeterat och besked gavs att statsbidraget för
2021 och 2022 även det kommer ligga på högre nivåer än tidigare.
Scouterna erhöll omställningsstöd erhölls från Skatteverket med anledning av minskad omsättning
i främst Scoutshopen.
Scouterna beviljades basstöd på tio miljoner kronor från Svenska Postkodlotteriet för 2020 samt
ett extra coronastöd på en miljon kronor, att användas under 2021.
Scoutledarutbildningarna på Ledarskapsön har precis som övriga organisationen påverkats kraftigt
av pandemin. Under våren ställdes många kursomgångar in men genom ett snabbt
omställningsarbete tillsammans med våra ideella kursteam kunde delar av vår kursverksamhet
göras digitalt. Framåt hösten kunde dessutom några kursträffar hållas fysiskt utifrån gällande
restriktioner.
Totalt har 63 kursomgångar (jmf 2019: ca 90) av Ledarskapsöns scoutledarutbildningar hållits
under året. Antal deltagare på dessa kurser uppgår drygt 1178 deltagare (jmf 2019; ca 2000).
Utöver detta har ca 1600 deltagare gått någon av våra tre webbutbildningar; Trygga möten (1412
deltagare), Anpassat ledarskap (155 deltagare) samt Leda scouting distans som lanserades under
hösten 2020 (10 deltagare).
För att sprida den kunskap som Scouternas och Scouternas Folkhögskolas utbildningar ger
bildades i slutet av 2020 Scouternas utbildningsbolag AB. Scouterna och Scouternas Folkhögskola
äger hälften var av bolaget och ambitionen är att bolaget på sikt ska generera ett ekonomiskt
överskott till scoutrörelsen genom försäljning av uppdragsutbildningar.
Demokratijamboreen och Scouternas stämma 2020 blev helt digital. Stämman genomfördes med
397 registrerade ombud. Stämman beslutade bland annat att det ska vara obligatoriskt att visa upp
registerutdrag för den som inom Scouterna har kontakt med barn och unga. En ny styrelse valdes
och verksamhetsplan och budget för perioden 2021-2022 beslutades.
Under Demokratijamboreen 2020 genomfördes 40 programpass och 22 fikarumssessioner. Totalt
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så hade vi 1 030 deltagare på programpassen, vilket är rekord. Flera av programpassen spelades in
och finns även efter Demokratijamboree 2020 tillgängliga på Scouternas Youtube-kanal.

Scouternas ekonomi
Årets resultat
Scouterna redovisar efter förändring av ändamålsbestämda medel ett positivt resultat på 1 614 533
kr för 2020. Verksamheten har under året drabbats ekonomiskt av minskad försäljning och
inställda arrangemang. Detta har mötts upp av offentliga bidrag och färre resor och möten.

Finansiering
Verksamheten finansieras främst genom medlemsavgifter och statsbidrag.
Scouternas stämma beslutar om medlemsavgiften. För 2020 var den 180 kr per medlem. Avgiften
debiteras via faktura som skickas direkt hem till medlemmarna. För vissa
samverkansorganisationer debiteras medlemsavgiften via samverkansorganisationen.
Av statsbidraget fick varje scoutkår som ansökt 920 kr/medlemsförening och
18 kr/bidragsberättigad medlem att använda till den lokala verksamheten.
Fördelning av intäkter

2020

2019

Medlemsavgifter

16%

10%

Gåvor

17%

9%

Bidrag

46%

28%

Nettoomsättning

18%

52%

2%

1%

Övriga intäkter

Scouternas ekonomi får anses som god. Scouterna har placerat viss överlikviditet i olika fonder
som löpande ger avkastning. Det finns även betydande dolda värden i Scouternas fastigheter,
exempelvis Vindalsö (i närheten av Sandhamn i Stockholms skärgård), Gilwell (utanför
Sparreholm i Sörmland) och Mullfjällsstugan (i närheten av Åre i Jämtland).
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Olika typer av ändamålsbestämda medel
Scouterna har i huvudsak två slag av ändamålsbestämda medel. Dessa är;
•

Medel inbetalda av allmänheten, företag och/eller myndigheter i ett specifikt syfte samt

•

Ändamålsbestämda medel avsatta av Scouternas styrelse till ett specifikt syfte.

Användning av finansiella instrument
Scouterna är en ansvarsfull investerare, detta innebär att placeringar bedöms utifrån både etiska
och finansiella aspekter.
Grunden i Scouternas kapitalförvaltning är att den ska vara långsiktig, med betryggande säkerhet
och ske på ett etiskt försvarbart sätt.
Scouternas kapital ska placeras i företag som i sin verksamhet, eller med sina varor och tjänster,
bidrar till en hållbar utveckling. Det innebär att företagen ska bidra till samhällets utveckling och
arbeta målmedvetet med frågor som rör miljö och mänskliga rättigheter. Scouterna vill också,
genom sina placeringar, främja en positiv bolagsstyrning som hanterar t ex korruption,
ersättningssystem och öppenhet.

Placeringspolicy
Scouterna har valt att placera minst 60% av sina placeringsbara tillgångar i räntebärande papper
eller ränteliknande fonder. Maximalt 40% kan placeras i aktier eller aktiefonder och maximalt 10%
i andra typer av värdepapper.

Medlemmar
Årets rekryteringskampanj genomfördes på lokal nivå med stöttning av nationellt material,
personal och finansiering.

Scouternas medlemsantal:

2020-12-31

2019-12-31

75 257

72 265

Det är mycket glädjande att vi kan konstatera en medlemsökning även under 2020, sjunde året i
rad då scoutrörelsen växer. Det visar att våra rekryteringsinsatser fungerar och vi erbjuder en
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attraktiv fritid för många barn och unga.
De tiotusentals scoutledare som tillsammans med scouterna genomför verksamheten är ideella och
lägger flera timmar i veckan av sin fritid för att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att
uppleva äventyr, träffa nya kompisar och utvecklas i en god gemenskap. Det är den ideella kraften
som driver och skapar scouting. Totalt räknar vi med att de ideella ledarna bidrar med ca 3,5
miljoner timmar inom scoutrörelsen varje år för den lokala verksamheten.

Anställda
Scouterna har sitt kansli i Örnsberg utanför Stockholm där generalsekreteraren på uppdrag av
styrelsen leder det operativa arbetet. Det finns även regionala kanslier i Göteborg, Malmö,
Stockholm och Västerås. Det regionala kansliet för Stockholm är samlokaliserat med rikskansliet.
Scouterna har under 2020 haft i genomsnitt 59 anställda i aktiv tjänst. Av dessa är 68% kvinnor
och 32% män.

Arbetsmiljö
Scouterna har en god fysisk arbetsmiljö med genomgående bra lokaler, arbetsverktyg och
tillgänglighet. Våra medarbetare är särskilt engagerade i organisationens mål och det finns en
mycket hög medvetenhet och upplevd delaktighet i Scouternas strategi.

Utförda personalenkäter
Scouterna genomför i slutet av varje år en medarbetarenkät för anställda och för ideella som är
engagerade i en arbetsgrupp på nationell nivå. Utifrån enkätsvaren väljs fokusområden som
arbetas med under året. Resultatet av dessa presenteras för ledningsgrupp och styrelse. Utöver den
årliga medarbetarenkäten skickas två pulsmätningar ut, en på våren och en på hösten

Olika typer av arbetsuppgifter
På Scouterna arbetar vi med stöd och utveckling i olika funktioner. Vad som genomförs av
anställda respektive ideella resurser varierar. Mycket av Scouternas utvecklingsarbete drivs av
ideella resurser, oftast i samarbete med anställda resurser och stödfunktioner såsom ekonomi,
scoutshop och utvecklingskonsulenter.
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Jämställdhetsarbete
Scouterna tillämpar ett jämställdhetsperspektiv vid tillsättning av tjänster, i våra löneprocesser samt
andra belöningsmöjligheter som till exempel kompetensutveckling och vid eventuell befordran.
Den könsfördelning som Scouterna har är en direkt konsekvens av att Scouterna som arbetsgivare
oftast attraherar fler kvinnor än män. Vi arbetar för att ha en jämn könsfördelning och ser i första
hand till individens kompetens och därefter till kön och könsidentitet.
Från och med 2017 arbetar vi, i enlighet med lagstiftningen, med aktiva åtgärder. Detta innebär att
arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter två gånger per år samverkar i syfte att undersöka risker
för diskriminering, repressalier eller icke-likabehandling, analysera orsaker till risker och hinder,
samt identifiera förebyggande och främjande åtgärder som kan krävas vidtas.

Förekomst av kollektivavtal
Scouterna har ett kollektivavtal tecknat med Unionen och Fremia. Unionen har en lokal fackklubb
som samverkar regelbundet med arbetsgivaren.

Förväntat framtida utveckling
Scouterna strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och kommer under 2021 så länge
Coronoa-epidemin pågår att fortsätta arbeta med utökad friskvårdstimme och stöd till
hemarbetsplatsen. Vi bibehåller den utökade satsningen på vår samtalsmodell med avstämningsoch utvecklingssamtal som syftar till bättre målstyrning, utveckling av individen (och därmed
Scouterna) samt återkoppling på måluppfyllnad utifrån uppsatta överenskommelser och
förväntningar.
Den anställda bemanningen bedöms bibehållas på nuvarande nivå men är också avhängig extern
finansiering i bland annat projekt.
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Hållbarhetsupplysningar
Inledning
Hållbarhet, såväl ekologisk, social och ekonomisk, är en viktig del i Scouternas arbete. I Scouternas
policy, Hållbar utveckling framgår det att Scouterna bidrar till ett ökat engagemang kring hållbar
utveckling genom vår verksamhet. FNs 17 hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals, SDG,
är inte bara inspiration utan även vägledande för att konkretisera de tre dimensionerna i hållbar
utveckling: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Sociala aspekter
För Scouterna handlar social hållbarhet om alla människors lika värde och barns och ungas
rättigheter. För 2020 kan vi redovisa ett fortsatt aktivt arbete inom främst två aspekter och med ett
antal aspekter att ytterligare fokusera på under kommande år.
Räckvidd i samhället
Scouterna förbättrar världen och bidrar till sitt samhälle, både lokalt och globalt. Vi gör det genom
att varje enskild scout blir redo för livet, utvecklas till sin fulla potential och blir en aktiv
världsförbättrare. Vi vill därför att så många barn som möjligt ska få uppleva scouting. Det gör vi
genom aktiv rekrytering, med tydliga tillväxtmål. Under de senaste sjätte åren har Scouterna ökat
sitt medlemstal varje år. Under 2020 blev nettoökningen 4,14%

Trygga möten
Trygga möten syftar till att barn ska vara trygga i sin fritidsverksamhet. Det handlar om sådant
som att vara en schysst kompis men också att ledare har kunskap och mod att reagera om något
händer. Trygga möten innebär att på allvar våga prata om övergrepp och kränkningar i den egna
verksamheten. Att ingenting sopas under mattan är avgörande för att skapa trygghet för alla barn.
Sedan 2012 är det obligatoriskt för alla vuxna i Scouterna som deltar i verksamhet med barn att
minst vart tredje år genomföra kursen Trygga Möten. Många organisationer utanför Scouterna
ställer också som krav att deras ledare genomför Trygga Möten. Under 2020 genomförde drygt
3 376 personer, både inom och utanför scoutrörelsen, kursen Trygga Möten.
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Ytterligare aspekter för framtida arbete
Scouternas avser att i framtiden arbeta mer med hållbarhetsaspekterna Hållbart engagemang,
Kvalitetssäkring av den lokala verksamheten samt Ökad självkänsla för barn och unga.

Ekologiska aspekter
Ekologisk hållbarhet handlar om hänsyn till jordens resurser och att använda resurserna på ett
hållbart och effektivt sätt genom att bland annat minska Scouternas ekologiska fotavtryck.
Scoutdräktens produktion
Scoutdräktens plagg är certifierade enligt GOTS (Global Organic Textile Standard), som är en
internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav.
GOTS kriterier omfattar stränga regler för användandet av kemikalier i odling och i beredning.
Dessutom ställer GOTS kriterier krav på arbetsmiljön för de som arbetar i de olika leden.
Ytterligare krav i kriterierna är att de färdiga textilprodukterna inte får innehålla några
hälsoskadliga ämnen samt att de måste uppfylla kvalitetskrav som tvättäkthet, krympning och
slitage. De flesta av våra textilier tillverkas i Indien och fraktas med båt till Sverige. Alla våra
transporter miljökompenseras genom Zero Mission. Att klimatkompensera innebär en reduktion
eller ett upptag av utsläpp av växthusgaser i anslutning till projekt någon annanstans, vanligtvis i
utvecklingsländer. Våra klimatkompensations-pengar används i ett REDD+ projekt i distriktet
Khasi i Meghalaya, Indien. Projektet vill bevara kvarvarande skogar i området och har även ett
särskilt fokus mot kvinnor som tränas att ta hand om mikrofinans-institutionerna som skapas
inom ramen för projektet.

Ekonomiska aspekter
Ekonomisk hållbarhet handlar om hur Scouterna skapar ett sundare och hållbart liv för många
med de medel som Scouterna har. All verksamhet i Scouternas regi följer regler, normer och
lagstiftning i Sverige som reglerar hållbar utveckling.
Ekonomisk stabilitet
Vår verksamhet är helt beroende av såväl medlemmarnas som externa finansiärers förtroende. Det
är därför avgörande att vi hanterar vår ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Scouterna har ett antal
styrdokument för att säkerställa detta: Giva Sveriges:s kvalitetskod, Svensk insamlingskontrolls
föreskrifter, Riktlinjer för tillgångar, Delegations- och attestordning, Prognosrapporteringsprocess
samt Projektstyrningsmodell. Under 2020 kan vi uppvisa ett ekonomiskt utfall i linje med den av
stämman beslutade budgeten, vilket innebär ett överskott.
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Scoutdräktens produktion
Scoutdräktens plagg är certifierade enligt Fairtrade som är en oberoende produktmärkning och
som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i
utvecklingsländer. Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för
lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal.
Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna.

Hållbarhetsrapport
Scouterna lämnar en separat hållbarhetsrapport.

Förväntad framtida utveckling
Scouterna har för perioden 2021-2022 en verksamhetsplan som går i linje med strategin för 20152025. Huvuddrag i den förväntade framtida utvecklingen är en fortsatt ökad medlemstillväxt och
ökad extern finansiering från privata sektorn.
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Förvaltning
Styrelsen
Styrelsens ledamöter väljs av Scouternas stämma på en mandattid om två år.
Namn

Erfarenhet

Viktor Lundqvist,

Viktor är född 1985 och bor i Göteborg. Viktor är civilingenjör inom energisystem

Ordförande

och arbetar idag som konsult inom teknisk utveckling. Viktor har sedan tidigare
varit ledamot i styrelsen under två år och har tidigare varit ideellt engagerad i ett
flertal av Jamboreerna, senast som Jamboreechef på Jamboree17.

Ida Texell,

Ida är född 1980 och bor i Sollentuna. Hon har lång erfarenhet av arbete inom

Ordförande

räddningstjänsten och inom kommunal verksamhet. Ida arbetar idag som
kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Joel Bergstrand,

Joel ansvarar för Scouternas internationella relationer med WOSM, en av våra två

International

världsorganisationer. Joel är född 1996 och bor i Lund där han studerar på

Commissioner

Lunds universitet. Joel har sedan tidigare arbetat som volontär för WOSM Europa
med fokus på externa relationer. Joel har även varit en del av Equmenias nationella
arbetsgrupp för scouting.

Linn Ternefors,

Linn ansvarar för Scouternas internationella relationer med WAGGGS, en av våra

International

två världsorganisationer. Linn är född 1988 och bor i Västervik. Hon har tidigare

Commissioner

varit generalsekreterare för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och studerar idag
Organisation och ledarskap på Linnéuniversitetet.

Marie-Louise

Marie-Louise är född 1981 och bor i Malmö. Marie-Louise har jobbat med socialt

Lövgren

entreprenörskap och social innovation under många år och arbetar idag som
näringslivsutvecklare i Region Skåne.

Albin Junhede

Albin är född 1991 och bor i Malmö. Han är civilekonom och arbetar på ett
företag som globalt ansvarig för produkt och materialdata. Albin har en bred
bakgrund från scouting på både lokal, distrikts, nationell och internationell nivå

Dimitrij Aleshkov

Dimitrij är född 1983 och bor i Helsingborg. Dimitrij är utbildad dataingenjör och
har jobbat inom IT i mer än 15 år både inom större svenska, internationella bolag,
olika myndigheter samt med ett antal olika start-ups. Dimitrij har en bakgrund som
aktiv i Helsingborgs scoutkår där han varit med att hjälpa till med diverse projekt
men nu också ledamot av kårstyrelsen.
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Hanne Nordqvist

Hanne är född 1993 och bor i Stockholm. Till vardags jobbar Hanne som politisk
sekreterare på en paraplyorganisation för elev- och studentkårer, men är i grunden
jurist med inriktning mot barn- och arbetsrätt. Hanne är aktiv inom Värdebaserat
ledarskap där hon varit kursledare två gånger.

Roger Lindvall

Roger är född 964 och bor i Uppsala. Han arbetar som psykoterapeut med kris och
utveckling i organisationer, ledarskaps-utbildning och strategiska HR frågor. Han
har varit scoutledare för alla åldrar och är just nu engagerad på nationell nivå inom
utbildning och Trygga möten

Styrelseledamöters närvaro på styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 15 möten. Den genomsnittliga närvaron har legat på 81% under 2020
och 85% under 2019. Tre styrelseledamöter lämnade sitt uppdrag i styrelsen i förtid, under våren
2020. I november 2020, med anledning av Scouternas stämma, tillträdde den nuvarande styrelsen.

Styrelsens arbetsordning
Mellan Scouternas stämmor ansvarar Scouternas styrelse för arbetet. Scouternas styrelse består av:
två ordförande, två International Commissioners och minst fem övriga ledamöter.
Generalsekreteraren är som verkställande tjänsteman ständigt adjungerad till styrelsen.
Styrelsen har rätt att adjungera till sig dem man finner lämpliga.
Styrelsen är gemensamt ansvariga för att genomföra och säkerställa de uppgifter de fått till sig.
Samtidigt är varje ledamot personligt ansvarig för att ägna sitt uppdrag den tid och omsorg som
krävs för att på bästa sätt ta tillvara organisationens intressen, och att ha eller skaffa sig den
kunskap som behövs för att kunna genomföra sitt uppdrag. Varje styrelsemedlem ska vara insatt i
de frågor styrelsen har att behandla och föra fram sin åsikt och ta ställning i dessa frågor. Detta
innebär även att be om mer eller tydligare information för att styrelsemedlemmen ska kunna fatta
bästa möjliga beslut.

Styrelsens uppgifter
•

att strategiskt leda Scouterna och ansvara för Scouternas långsiktiga planering

•

att ta fram och fastställa strategier, mål och riktlinjer för den löpande verksamheten
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•

att säkerställa att organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med vision, värderingar,
ändamål och mål som finns i organisationens stadgar

•

att säkerställa att organisationen har en riskhanteringsstrategi och att regelbundet
genomföra en riskanalys samt utvärdera organisationens riskhantering

•

att genomföra de beslut stämman fattat

•

att följa upp och granska resultat av verksamheten

•

att ansvara för att långsiktiga och strategiska beslut förankras bland Scouternas
medlemmar

•

att ansvara för löpande kommunikation med medlemmar, externa personer eller
organisationer och olika nyckelpersoner i den svenska scoutrörelsen

•

att ansvara för anställning, utveckling och uppsägning av generalsekreteraren

•

att på förslag från generalsekreteraren besluta om relevanta inriktningar för personalfrågor
(lönesättning, mångfald, jämställdhet, jämlikhet med mera).

•

att representera Scouterna internt och externt

•

att nominera och utse representanter och ställföreträdare för Scouterna

•

att fastställa nomineringar till Europa- och världsstyrelserna inom WAGGGS och WOSM

•

att utvärdera sitt arbete årligen

•

att protokollföra sina möten

För att undvika och motverka oegentligheter och jäv innehåller Scouternas policys ett kapitel om
hur jävsfrågor i styrelsen ska hanteras.

Scouternas arbetsgrupper
Scouterna är en ideell organisation där ideellt engagerade medlemmar står för en stor del av
utvecklingsarbetet. Under 2020 har följande grupper varit aktiva:
•

Programgruppen

•

Arrangemangsgruppen

•

HR-gruppen

•

Awards and Honors committé

•

Förvaltningsgruppen

•

Internationella gruppen

•

Scouternas E-tjänster

•

Trygga möten
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•

Projektgruppen för Demokratijamboree 2020

•

Nationell jamboree 2022

•

E-scouting gruppen

Scouternas ledning
Scouternas ledning utgörs av styrelse, generalsekreterare, kansli och arbetsgrupper.
Arbetsgrupperna inrättas med utgångspunkt från verksamhetsplanen och kan alltså variera över tid
beroende på vilka frågor som står i fokus. Arbetsgrupperna bereder och utreder ärenden på
generalsekreterarens uppdrag.
All verksamhet i ledningen, som inte är att betrakta som löpande, bedrivs i projektgrupper som är
kopplade till styrelsen eller generalsekreteraren. Beslut om projektplan och projektbudget fattas
löpande av styrelsen och/eller av projektkoordineringsgruppen under verksamhetsperioden.

Valberedning
Valberedningens uppgift är att aktivt bereda förslag inför personval inom Scouterna. Till exempel
förbereds inför Scouternas stämma val av styrelse, valberedning, ledamöter till förvaltningsmötet
och verksamhetsrevisorer. Valberedningen arbetar i enlighet med en särskild uppdragsbeskrivning
som fastställs av Scouternas stämma.
Valberedningen valdes på Scouternas stämma i november 2020 och består av:
Hannah Stanton, Klagshamns scoutkår (sammankallande)
Jan Månsson, Kungälvs scoutkår och Equmenia Majorna
Katarina Hedberg, Örnsbergs scoutkår
Patrik Redgård, Staffanstorps och Månstorps scoutkår
Anders Bernberg, Vetlanda scoutkår
Viggo Forsman, Helsingborgs spanarkår
Cecilia Hansson, Nacka sjöscoutkår
Erika Gillbertsson, Immanueulskyrkans Equmeniascoutkår i Jönköping

Revisorer
Scouterna har valt Grant Thornton genom byråval med Micael Schultze som huvudansvarig
revisor och med Pernilla Varverud som suppleant. Verksamhetsrevisorer är Karolina Natt och
Dag och Karl Stavaeus, dessa valdes senast vid Scouternas stämma 2020.
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Övrig information
90-konto
Scouternas 90-konton är:
Bankgiro 900-3161
Plusgiro 900316-1

Hemsida
http://www.scouterna.se/

Scoutshopen är scouternas egen webbutik
http://www.scoutshop.se/

Jourtelefon
Scouterna har jourberedskap året om, dygnet runt och det finns ett journummer som ständigt
bemannas. Journumret är 08-568 432 22.

Tidningar, böcker och annan förlagsverksamhet
Scouternas tidning kommer ut med fyra nummer per år. Scouterna ger ut ett elektroniskt
nyhetsbrev via mejl som under 2020 kom ut med 11 nummer.
Under 2020 har Scoutförlaget inte givit ut några nya titlar. En titel har gått i nytryck, Equmenias
Fickfakta. Bolaget har inte haft några anställda under 2020.
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Nationella och internationella samarbeten
Scouterna är medlemmar och deltar aktivt i en rad nätverk och organisationer såsom Riksdagens
scoutnätverk, Nätverket för Barnkonventionen, ECPAT, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer,
Föreningen för Fairtrade, Svenskt Friluftsliv, Forum Syd, Sensus studieförbund, CIVOS
(Civilsamhällets organisationer i samverkan), Baden Powell Fellows, Giva Sverige, Svenska
Postkodföreningen, Folkspel, Ideell arena, Folk och försvar, FN-förbundet i Sverige mm.

Representation i andra styrelser
•

Världsnaturfondens förtroenderåd

•

Stiftelsen Scouternas folkhögskola

•

Folke Bernadottes minnesfond

•

H M Konungens jubileumsfond

•

Konung Carl XVI Gustafs

•

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-

Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap
•

årsfond

Stiftelsen Sveriges Nationaldag

Insamling
Tack vare gåvor från både privatpersoner, institutioner och företag kan Scouterna fortsätta ge barn
och unga från alla delar av samhället möjlighet att uppleva äventyr tillsammans, växa som individer
och förändra både samhället och världen. Gåvorna ger oss också möjlighet att sprida scouting till
fler, utbilda fler ledare och nå ut i områden där vi ännu inte finns.
Scouternas enskilt största bidragsgivare är Postkodlotteriet. Under 2020 fick Scouterna tio miljoner
kronor från Postkodlotteriet. Det här är ett mycket viktigt bidrag eftersom pengarna inte är
öronmärkta utan kan användas där de bäst behövs. Under 2020 genomfördes två större
insamlingskampanjer: Rädda Sveriges Scoutkårer och Scouternas Stödstrumpa. En satsning för att
öka antalet minnesgåvor gjordes också, med positivt resultat. Även givarresan utvecklades under
året med bland annat fler digitala nyhetsbrev samt fler brev- och sms-utskick. Tack vare dessa
insatser tillkom många nya givare till Scouterna under året och givarbasen ökade med nästan 50%.
Alla barn och unga som vill, även de med begränsade ekonomiska förutsättningar, ska kunna vara
med i Scouterna. Därför finns Scouternas Stödfond. Genom ekonomiska eller materiella bidrag,
bidrar Scouterna Stödfond till att undanröja de ekonomiska hinder som finns att fullt ut delta både
i lokal scoutverksamhet och i nationella och internationella läger. Det kan till exempel handla om
otillräcklig utrustning eller svårighet att betala deltagaravgifter, medlemsavgifter eller resor. För att
kunna dela ut bidrag behöver fonden få in gåvor. Timmermansorden är sedan flera år fondens
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enskilt största bidragsgivare.
Scouterna har ett 90-konto som givare och sponsorer hänvisas till vid varje tillfälle som
insamlingsinsatser och företagssamarbeten sker. Andra insamlingsinsatser görs av lokala scoutkårer
som i samband med scoutrelaterade högtider som Thinking Day och St Georgsdagen uppmanar
människor att skänka pengar till Scouterna. Sådana uppmaningar görs också i nyhetsbrev och på
våra webbplatser. Sparare i Swedbank Roburs Humanfond har också möjlighet att skänka en del
av sin avkastning till Scouterna.
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Externt finansierade projekt
Scouterna strävar efter att finansiera utvecklingsprojekt via externa medel då så är möjligt. Under
2020 har följande externfinansierade projekt genomförts.
Projekt
Jamboree 22

Finansiär

Bidrag under 2020 (Tkr)

Kristianstads kommun/
Event in Skåne

2 443

Funka olika

Svenskt friluftsliv

1 195

Open up

Wallenbergstiftelserna

1 037

Äg din natur

Privat givare

Världsförbättrarna

Postkodlotteriet

Unga, fred och säkerhet

Bernadotteakademin

117

Göra skillnad

Forum Syd

408

Trygga möten

Folkhälsomyndigheten

800

486
1 737

Postkodlotteriet
Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges största lotterier. Postkodlotteriets vision är att världen
behöver starka civilsamhällen. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat mer än 11
miljarder kronor till ideella organisationer, där Scouterna har fått sammanlagt 102 miljoner kronor
- tack vare alla som köpt lotter. Samtidigt har över 1 200 svenskar blivit miljonärer.
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Flerårsöversikt
Antal medlemmar
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Totala intäkter
Resultat

2020
75 257
11 563 189
12 391 738
33 451 482
13 280 300
1 593 104
72 279 813
1 614 533

2019
72 265
10 919 638
10 022 040
30 768 420
57 931 467
201 538
109 843 103
684 863

2018
70 470
10 714 180
10 931 476
29 479 621
42 416 987
14 683
93 556 947
-221 525

2017
70 024
10 846 254
11 434 843
31 842 279
53 572 229
269 007
107 964 612
5 744 422

2016
68 665
10 397 557
7 729 965
28 847 817
19 280 927
198 186
66 454 452
-2 223 158

Förändring eget
kapital
Förenings- Ändamålskapital
bestämda medel
Ingående balans 2020-01-01
Ändamålsbestämt av styrelsen
Utnyttjade ändamålsbestämda
medel från tidigare år
Fond för verkligt värde

5 500 000

Balanserat
kapital

6 101 284
3 237 802
-1 446 780

Resultat
Utgående balans 2020-12-31

6 975 738

5 500 000

7 892 306

Totalt eget
kapital
18 577 022
3 237 802
-1 446 780

717 813
1 614 533

717 813
1 614 533

9 308 084

22 700 391

RESULTATDISPOSITION
Förslag till resultatdisposition:
Balanserat resultat
Fond för verkligt värde
Resultat

6 975 738
717 813
1 614 533

Föreslås balanseras i ny räkning

9 308 084

RESULTAT OCH STÄLLNING
Beträffande företagets ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer och noter.
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RESULTATRÄKNING
Belopp i kronor
Not

2020

2019

11 563 189
12 391 738
33 451 482
13 280 300
1 593 104
72 279 813

10 919 638
10 022 040
30 768 420
57 931 467
201 538
109 843 103

-59 583 904
-2 657 325
-7 252 321
-69 493 550

-101 566 720
-2 070 458
-5 815 694
-109 452 872

2 786 263

390 231

619 603

697 881

3 402
-3 713
619 292

4 779
-4 567
698 093

Resultat efter finansiella poster

3 405 555

1 088 324

Årets resultat

3 405 555

1 088 324

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)

3 405 555

1 088 324

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år

1 446 780

262 767

-3 237 802

-666 228

1 614 533

684 863

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa intäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa kostnader

1
2
3
4

5,6

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper
7
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

Förändring av ändamålsbestämda medel

Ändamålsbestämning av medel
Kvarstående belopp/förändring balanserat kapital,
resultat
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BALANSRÄKNING
Belopp i kronor
Not

2020-12-31

2019-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror

8

2 716 643
2 716 643

1 269 636
1 269 636

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark o markanläggningar
Inventarier

9
10

3 058 724
737 821

2 975 943
890 972

3 796 545

3 866 915

150 000
150 000

100 000
100 000

6 663 188

5 236 551

7 071 733
7 071 733

6 061 120
6 061 120

2 082 448
4 930 000
1 653 980

4 426 648
1 936 399

12

2 318 561
10 984 989

1 633 133
7 996 180

13
14

8 599 578
8 283 166
16 882 744

10 094 070
10 098 847
20 192 917

Summa omsättningstillgångar

34 939 466

34 250 217

SUMMA TILLGÅNGAR

41 602 654

39 486 768

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar
Andel i koncernföretag

11

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Beviljade bidrag projekt
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Likvida medel och kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

20
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BALANSRÄKNING, forts
Belopp i kronor
Not

2020-12-31

2019-12-31

5 500 000
7 892 307
717 813
8 590 271
22 700 391

5 500 000
6 101 284
6 975 738
18 577 022

14

-

-

16

1 387 998
9 312 316
405 776

5 376 487
6 135 359
451 704

7 796 173
18 902 263

8 946 196
20 909 746

41 602 654

39 486 768

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Föreningskapital
Ändamålsbestämda medel
Fond för verkligt värde
Balanserat kapital
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15
18

17
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KASSAFLÖDESANALYS
2020

2019

2 786 263

390 231

1 424 405
717 813
-9 000
3 402
623 384
-3 713
5 219
5 547 773

1 303 237
946 415
-871 423
4 779
622 890
-4 567
0
2 391 562

Förändring i verksamhetskapital
Förändring av varulager
Förändring av kundfordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring övriga fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från verksamhetskapital

-1 010 613
2 344 199
-3 988 489
-5 333 009
1 981 006
-6 006 906

-840 072
-549 982
-4 749 579
3 194 652
-13 958 504
-16 903 485

Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar
Förvärv av aktier i dotterbolag, Utbildningsbolaget
Förändring av kortfristiga finansiella placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 801 040
-50 000
1 494 492
-1 356 548

-2 860 257
-469 203
-3 329 460

Årets kassaflöde

-1 815 681

-17 841 383

Likvida medel vid årets början
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets slut

10 098 847
-1 815 681
8 283 166

27 940 230
-17 841 383
10 098 847

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Värdeförändring kortfristiga placeringar
Förlust vid försäljning av finansiella- och anläggningstillgångar
Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Övrigt
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NOTER med redovisnings- och
värderingsprinciper och
bokslutskommentarer
Belopp i kronor om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Scouternas redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för
årsredovisning.
Principen är oförändrad jämfört med föregående räkenskapsår.
Då dotterföretaget Scoutförlaget AB samt 50% av Scouternas Utbildningsbolag AB
tillsammans med Scouterna utgör en mindre koncern så upprättas enligt
Årsredovisningslagen 7:3 inte någon koncernredovisning i moderföreningen.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.
Intäktsredovisning
Medlemsavgifter redovisas när medlem betalt.
Bidrag intäktsförs i takt med upparbetning av de kostnader som bidraget är avsett att
täcka.
Gåvor intäktsredovisas när gåvan har genomförts.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som hänförs till Scouternas uppdrag enligt
stadgarna.
Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot
givare (såväl företag som privatpersoner), dvs. intäkter i form av gåvor, testamenten och
donationer. Arbetet omfattar både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare.
Arbetet resulterar i kampanjer, utskick och underhåll av givarregister.
Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera Scouterna.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
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Finansiella tillgångar
Scouterna klassificerar sina kortfristiga placeringar i kategorin Finansiella tillgångar som
kan säljas. Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde. Värdeförändringar redovisas
i fond för verkligt värde.
Övriga finansiella tillgångar klassificeras i kategorin Lånefordringar och kundfordringar
och värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Mark skrivs inte av.
Scouterna använder komponentavskrivning för sina byggnader 30-75 år.
Immateriella anläggningstillgångar aktiveras då fullständig leverans är avslutad och skrivs
av enligt plan.
Materiella tillgångar skrivs av över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Leasing
Kostnader för leasing bokas i samband med i anspråkstagandet. Framtida leasingkostnader
bokas ej upp.
Skatter
Scouterna är inte skattskyldiga
Ersättning till anställda
Kostnaden för anställda redovisas i samband med att tjänsten erhålles. Inga framtida
pensionsutfästelser finns.
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Not 1 - Medlemsavgifter
Medlemsavgifter - helår
Medlemsavgifter - halvår
Medlemsavgiftssubvention
Justering för inbetalningar gjorda i fel period

2020
10 543 300
1 620 630
-714 720
113 979
11 563 189

2019
9 808 560
1 599 570
-805 860
317 368
10 919 638

2020

2019

506 506
10 000 000
1 535 000
219 732
130 000
500
12 391 738

273 007
9 000 000
750 000
936
-2 176
273
10 022 040

Alla medlemmar i tillhör en scoutkår. Medlemsavgiften till
Scouterna baseras på antalet medlemmar i kåren.
Medlemsavgiften 2020 var 180 kronor per medlem och år
(Medlemsavgiften 2019 var 180 kronor per medlem och år)
Not 2 Gåvor
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänheten
Basstöd Postkodlotteriet
Företag
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Andra gåvor

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Scouterna har inte mottagit några gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Totalt räknar vi med att ideella ledare bidrar med 3,5 miljoner timmar inom scoutrörelsen
varje år, den stora majoriteten i den lokala verksamheten. Någon exakt beräkning av detta
finns inte men det är ett faktum att ett antal tusen av dessa timmar avser insatser inom
Scouterna.
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Not 3 – Bidrag
Insamlade medel
Externa stiftelser och fonder
Specialprojekt PostkodLotteriet
Företag
Andra organisationer
Allmänheten

2020

2019

4 300 815
1 736 860
50 878
492 613
6 581 166

6 772 212
4 871 120
1 715 000
50 839
13 409 171

22 105 289
4 765 027
26 870 316

16 614 651
744 599
17 359 250

Summa bidrag totalt

33 451 482

30 768 420

Not 4 - Nettoomsättning
WSJ2019
Försäljning
Uthyrning anläggningar
Blå Hajken
Trygga möten
Upplev
Redovisning, HR och IT
Scouternas stämma
Jamboree17
Trygga möten - Licenser
Övriga intäkter

2020
491
11 869 518
404 549
286 644
224 630
91 200
111 594
5 185
286 489
13 280 300

2019
40 807 369
13 585 563
944 337
313 337
197 800
172 100
271 110
129 915
16 090
6 000
1 487 846
57 931 467

Offentliga bidrag
Statsbidrag MUCF
Offentlig sektor övrigt
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Not 5 - Leasing
Scouterna leasar framförallt kontorslokaler.
Kostnadsförda leasingavgifter för kontorslokaler uppgår till 1 514 268 kr (1 513 450).
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år
2-5 år
Senare än 5 år

2020
1 517 532
1 701 845
3 219 377

2019
1 767 172
943 262
2 710 434

Avtal om lokalhyra:
I Stockholm sträcker sig avtalet för kansli till 30 september 2022 och avtalet för Arkiv &
Museum till 30 september 2024, båda med möjlig förlängning med tre år.
Kanslierna i Göteborg. Västerås och Malmö hyr enstaka kontorsplatser i annan organisations
lokaler.
Not 6 - Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden till
styrelsen
Medelantalet anställda
Andel:
kvinnor
män
annat
Könsfördelning i ledningen
Styrelsen, andel män
Övriga ledande befattningshavare, andel män
Löner till anställda
Sociala kostnader mm, anställda
Övriga personalkostnader

I sociala kostnader ovan ingår pensionskostnader med:

2020
59

2019
58

68%
32%
0%

67%
33%
0%

55%
17%

50%
28%

-19 335 306 -18 292 468
-7 546 592 -7 468 496
-787 912 -1 967 073
-27 669 810 -27 728 037
-1 742 310

-1 518 568

Ersättning till generalsekreterare har utgått med fast månadslön. Ersättningen till
generalsekreterare och styrelse har under året uppgått till 1 137 729 TKr (föregående år
901 TKr). Inga särskilda avtal avseende avgångsvederlag finns till Scouternas
generalsekreterare.
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Not 7 - Resultat från värdepapper
Utdelning
Förlust vid försäljning av värdepapper
Övrigt

Not 8 - Balanserade utgifter programvara
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets anskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut
Not 9 - Byggnader, mark och markanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets anskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

2020
623 384
-9 000
5 219
619 603

2019
622 890
-871 423
946 415
697 881

2020-12-31

2019-12-31

5 106 015

3 930 728
1 175 287
5 106 015

-

2 187 298
7 293 313

-3 836 379
-740 291
-4 576 670

-3 345 194
-491 185
-3 836 379

2 716 643

1 269 636

2020-12-31

2019-12-31

6 863 284

5 579 288
1 283 996
6 863 284

-

-

303 998
7 167 282

-3 887 341
-221 217
-4 108 558

-3 668 903
-218 438
-3 887 341

3 058 724

2 975 943

-
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Not 9 forts. - Byggnader, mark och markanläggningar
Fastigheter
Marknadsvärde 2014
Frustuna 1:11
4 000 000
Eknö 1:696 (Vindalsö)
10 000 000
Hamre 1:71 (Mullfjället)
2 300 000
Gilwellstugan 3:2
11 500 000
Rockelsta 3:74 (Mossen)
200 000
28 000 000

Taxeringsvärde 2020
Inget
Inget
Inget
Inget
Inget

Not 10 - Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Avyttringar och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

2020-12-31
5 567 691
309 744

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets avskrivning
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 676 719
-462 895

-

5 877 435

Taxeringsvärde 2019
Inget
Inget
Inget
Inget
Inget

2019-12-31
6 619 088
400 974
-1 452 371
5 567 691

-5 139 614

-5 535 476
-593 614
1 452 371
-4 676 719

737 821

890 972

Not 11 Aktier i dotterbolag
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Försäljningar
Utgående anskaffningsvärde

2020-12-31
100 000
50 000
150 000

2019-12-31
100 000
100 000

Scoutförlaget AB
4 000 aktier, 100% ägarandel
Totat eget kapital i bolaget
Årets resultat i bolaget

100 000
570 983
151 859

100 000
419 123
51 015

Scouternas Utbildningsbolag AB
500 aktier, 50% ägarandel

50 000

-

Utgående redovisat värde

-

Scouternas utbildningsbolag har ännu ej haft sitt
första bokslut.
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Not 12 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31
577 484
379 563
105 708
1 002 863
30 043
86 670
112 215
24 015

2019-12-31
576 990
308 106
275 250
100 000
86 816
285 971

2 318 561

1 633 133

2020-12-31
10 094 070
300 000
-2 512 304
717 812
-

2019-12-31
9 624 867
532 789
-138 577
74 991

Redovisat värde vid årets slut

8 599 578

10 094 070

Specifikation (marknadsvärden)
Penningmarknadsfond
Fondandelar Garantum

8 599 578
-

9 185 070
909 000

8 599 578

10 094 070

8 599 578

10 094 070

Humanfonden
Väderholmen
Grade
Timmermansordern
Hogia
Another Textile
Aros Congresscenter
Lokalhyra Göteborg och Malmö
Återbetalning Polen
Övriga förutbet kostnader och upplupna intäkter

Not 13 - Kortfristiga placeringar
Ingående anskaffningsvärde
Köpt
Sålt
Värdeförändring
Nedskrivning till marknadsvärde

Total kortfristiga placeringar

Not 14 – Checkräkningskredit
Checkkredit 2 MKr (2 MKr), varav utnyttjad:

2020-12-31

2019-12-31

-

-
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Not 15 - Ändamålsbestämda medel
Fond för framtida jamboreer
Nils och Erika Fredelins fond
Världsfonderna
Fond för kårutveckling
Reparations och underhållsfond
Fond för arrangemangsstöd
Minnet av WSJ 2011
Systrarna Aldes utbildningsfond
Scouternas stödfond
Framtidsfonden
Ofördelade ljus- och valmedel
Programutveckling Free Being Me
Hållbart engagemang
Hållbarhetsredovisning
Luddes flickscoutfond
Fond för ledarutveckling
Scouternas E-tjänster
Regnbågsscouterna
Övriga fonder

2020-12-31
1 546 514
782 578
476 783
748 461
336 400
350 000
297 676
484 907
151 006
550 000
300 000
21 032
16 950
1 000 000
18 850
811 150
7 892 307

Not 16 - Skulder ej utnyttjade erhållna bidrag
PostkodLotteriet - Världsförbättrarprojektet
Kristianstad Kommun J2021
Privat givare - Äg din natur 2020
Unga fred och säkerhet
Forum Syd - Hållbar utveckling-Agenda 2030
Rätten till friluftsliv
PostkodLotteriet - Världsförbättrarprojektet
Sv.Friluftsliv, Funka olika
Open up
Postkod (extra coronabidrag)
Roverforum

2020-12-31
2 442 663
278 538
559 859
1 343 802
109 703
3 520 031
1 002 720
55 000
9 312 316

2019-12-31
1 452 000
782 578
676 967
600 000
714 461
378 400
308 466
323 569
223 293
154 718
100 000
21 032
16 950
18 850
330 000
6 101 284
2019-12-31
3 080 662
1 500 000
705 000
572 000
520 000
30 147
-272 450
6 135 359
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Not 17 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Personalkostnader
Scouternas Folkhögskola
WSJ2019
Jamboree 22
Revision
Amahoro-Amani
Almanacka provision
Övriga poster

2020-12-31
3 697 890
1 889 249
20 000
209 438
320 432
1 659 164
7 796 173

2019-12-31
3 950 150
1 935 205
1 700 000
290 000
78 516
992 325
8 946 196

Not 18 – Fond för verkligt värde
Värdeförändringar finansiella tillgångar

2020-12-31
717 813

2019-12-31
0

Not 19 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser

2020-12-31
Inga

2019-12-31
Inga

Not 20 – Beviljade bidrag projekt
Göra skillnad
Open up

2020-12-31
430 000
4 500 000
4 930 000

2019-12-31
-

Not 21 – Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Corona-epidemin i samhället påverkar fortfarande scoutverksamheten negativt och kurser
och arrangemang behöver ställas in. Försäljningen i Scoutshopen är fortsatt dålig samtidigt
som det ekonomiskt möts upp av minskade rese- och möteskostnader.
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Signeras digitalt

Anna-Karin Hennig, Generalsekreterare

Viktor Lundqvist, Ordförande

Ida Texell, Ordförande

Joel Bergstrand

Linn Ternefors

Marie-Louise Lövgren

Albin Junhede

Dimitrij Aleshkov

Hanne Nordqvist

Roger Lindvall

Vår revisionsberättelse har avgivits (signeras digitalt)
Grant Thornton Sweden AB
Micael Schultze, Auktoriserad revisor

Karolina Natt och Dag

Karl Stavaeus
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Verification
Transaction ID

Hkg9yKAjYu-ry276Cst_

Document

Årsredovisning Scouterna 2020.pdf

Pages
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Sent by

Maja Evensson

Signing parties
Anna-Karin Hennig

anna-karin.hennig@scouterna.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Viktor Lundqvist

viktor.lundqvist@scouterna.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Ida Texell

ida.texell@scouterna.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Joel Bergstrand

joel.bergstrand@scouterna.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Linn Ternefors

linn.ternefors@scouterna.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Marie-Louise Lövgren

marie-louise.lovgren@scouterna.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Albin Junhede

albin.junhede@scouterna.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Dimitrij Aleshkov

dimitrij.aleshkov@scouterna.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Hanne Nordqvist

hanne.nordqvist@scouterna.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Roger Lindvall

roger.lindvall@scouterna.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Karolina Natt och Dag

karolina.nattochdag@scouterna.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Karl Stavaeus

karl.stavaeus@scouterna.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Micael Schultze

micael.schultze@se.gt.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Activity log
E-mail invitation sent to anna-karin.hennig@scouterna.se
2021-05-26 17:51:30 CEST,
E-mail invitation sent to viktor.lundqvist@scouterna.se
2021-05-26 17:51:30 CEST,
E-mail invitation sent to ida.texell@scouterna.se
2021-05-26 17:51:30 CEST,
E-mail invitation sent to joel.bergstrand@scouterna.se
2021-05-26 17:51:30 CEST,
E-mail invitation sent to linn.ternefors@scouterna.se
2021-05-26 17:51:30 CEST,
E-mail invitation sent to marie-louise.lovgren@scouterna.se
2021-05-26 17:51:30 CEST,

E-mail invitation sent to albin.junhede@scouterna.se
2021-05-26 17:51:30 CEST,
E-mail invitation sent to roger.lindvall@scouterna.se
2021-05-26 17:51:30 CEST,
E-mail invitation sent to hanne.nordqvist@scouterna.se
2021-05-26 17:51:30 CEST,
E-mail invitation sent to dimitrij.aleshkov@scouterna.se
2021-05-26 17:51:30 CEST,
E-mail invitation sent to karolina.nattochdag@scouterna.se
2021-05-26 17:51:30 CEST,
E-mail invitation sent to karl.stavaeus@scouterna.se
2021-05-26 17:51:30 CEST,
E-mail invitation sent to micael.schultze@se.gt.com
2021-05-26 17:51:30 CEST,
Clicked invitation link Joel Bergstrand
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
Edg/90.0.818.66,2021-05-26 18:07:55 CEST,IP address: 94.137.118.37
Document signed by JOEL BERGSTRAND
Birth date: 12/07/1996,2021-05-26 18:09:32 CEST,
Clicked invitation link Linn Ternefors
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-26 18:24:36 CEST,IP address: 81.224.138.70
Document signed by Linn Viola Margareta Ternefors
Birth date: 16/07/1988,2021-05-26 18:26:43 CEST,
Clicked invitation link Marie-Louise Lövgren
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-G960F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.0
Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36,2021-05-26 18:42:06 CEST,IP address: 94.234.45.105
Clicked invitation link Karolina Natt och Dag
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-26 19:51:02 CEST,IP address: 85.230.246.171
Document signed by Ida Karolina Natt Och Dag
Birth date: 23/10/1993,2021-05-26 20:14:46 CEST,
Clicked invitation link Roger Lindvall
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1 Safari/605.1.15,2021-05-27
08:23:53 CEST,IP address: 213.65.157.231
Clicked invitation link Anna-Karin Hennig
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36,2021-05-27
12:00:22 CEST,IP address: 83.251.104.231
Document signed by Anna-Karin Hennig
Birth date: 28/02/1968,2021-05-27 12:00:51 CEST,
Document signed by MARIE-LOUISE LÖVGREN
Birth date: 13/04/1981,2021-05-27 12:02:29 CEST,

Clicked invitation link Hanne Nordqvist
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-27 12:10:22 CEST,IP address: 94.234.39.254
Document signed by Hanne Nordqvist
Birth date: 26/02/1993,2021-05-27 12:15:10 CEST,
Clicked invitation link Albin Junhede
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-27 12:18:04 CEST,IP address: 83.187.180.171
Document signed by ALBIN ASKMAN JUNHEDE
Birth date: 21/11/1991,2021-05-27 12:18:48 CEST,
Document signed by ROGER LINDVALL
Birth date: 17/09/1964,2021-05-27 14:06:45 CEST,
Clicked invitation link Viktor Lundqvist
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0,2021-05-27 20:02:00 CEST,IP address: 98.128.181.81
Document signed by Karl Viktor Emanuel Lundqvist
Birth date: 20/05/1985,2021-05-27 20:03:07 CEST,
Clicked invitation link Dimitrij Aleshkov
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36,2021-05-28
08:37:44 CEST,IP address: 83.233.12.106
Document signed by DMYTRO ALESHKOV
Birth date: 04/04/1983,2021-05-28 08:41:10 CEST,
Clicked invitation link Ida Texell
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
Edg/90.0.818.66,2021-05-28 09:16:54 CEST,IP address: 83.209.246.33
Document signed by Ida Texell
Birth date: 20/01/1980,2021-05-28 09:17:37 CEST,
E-mail invitation sent to karl.stavaeus@scouterna.se
2021-05-28 13:41:45 CEST,
Clicked invitation link Karl Stavaeus
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
Edg/91.0.864.37,2021-05-30 21:23:06 CEST,IP address: 90.224.35.148
Document signed by KARL O STAVAEUS
Birth date: 06/10/1962,2021-05-30 21:24:14 CEST,
Clicked invitation link Micael Schultze
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
Edg/90.0.818.56,2021-05-31 10:44:17 CEST,IP address: 88.131.44.131
Document signed by Nils Per Micael Schultze
Birth date: 26/05/1959,2021-05-31 10:48:26 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

