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Tillsammans gör vi skillnad

Viktor Lundqvist, ordförande

Ida Texell, ordförande

HEJ SCOUT! DU som är åtta, tretton, sjutton år. Som medlem i 
Scouterna gör du skillnad varje dag. Alla miljontals scoutmö-
ten runt om i Sverige där du deltar, alla hajker, all gemenskap 
och alla äventyr du är med och skapar. Det ska du vara stolt 
över. Du har utvecklats och bidragit till att dina kompisar 
vuxit. Du kanske har fått leda din patrull för första gången, 
eller varit med och bestämt programmet. Du kanske har varit 
på din första hajk, eller klivit på som ledare. Tillsammans har 
vi ordnat möten med nya insikter, äventyr och trygghet. Trots 
pandemin har du hängt kvar,  kanske digitalt eller utomhus. 
Det är just du som gör skillnad, kom ihåg det.

OCH HEJ DU som är ledare eller som på annat sätt finns som 
vuxen i rörelsen för att stötta alla unga scouter. Tack för att 
just du finns. Utan dig blir det inga scoutmöten, inga äventyr 
och ingen gemenskap. Du är möjliggörarare, planerare och 
trygghet. Om du är ny ledare vill vi säga ett extra välkommen. 
Tack för att du vill vara en del av vår fantastiska rörelse! Har 
du som leder tänkt på att du varje vecka bidrar till att unga 
människor får utvecklas, utmanas och ha roligt? Du kanske är 
en av dem som använt en av de 16 800 demokratihandböcker 
som skickats ut till kårer, och fått fler barn att bli nyfikna på 
demokrati? Eller har du kanske peppat en scout att våga testa 
något nytt och bli stolt över sig själv? Vi har hållit 900 utbild-
ningar inom Ledarskapsön där du lagt tid och energi för att 
utvecklas. Du har gått utbildningen Trygga möten och lämnat 
in registerutdrag för att vi alla vill ha en trygg gemenskap. 

VI RIKTAR OCKSÅ ett stort tack till scoutkåren. Det är runt er 
tillvaron kretsar. Ni har hållit i och hållit ut det här året. Till 
slut uppmärksammade regeringen det genom att ge ett extra 
tillskott till scoutrörelsen på 20 miljoner kronor, som tillfaller 
kårerna. Ni är så värda det. Många av er har jobbat fokuserat på 
att få ner köer och välkomna nya medlemmar – barn och vuxna 

ledare. Vi har en bit kvar mot målet att bli 100 000 medlem-
mar, men vi är på väg åt rätt håll tack vare er.

DU SOM ENGAGERAR dig nationellt, vet du hur viktig du 
är? Under 2021 har du kanske varit med i planeringen av 
Jamboree22, eller suttit kväll efter kväll för att utveckla Scou-
ternas program. Du har kanske planerat och omplanerat alla 
inställda arrangemang som nu ska bli av 2022. Du går först, 
puttar på där bak och håller ihop helheten. Utan dig blir det 
inga nationella storläger, inga resor till världsscoutjamboreen 
i Sydkorea 2023 och inget nationellt stöd till ledare. Så ett 
stort tack, du är värdefull och uppskattad.

HEJ VÄRLDEN, OCH du som kanske inte är scout men läser det 
här. Du som stöttar oss finansiellt eller med glada tillrop och 
genom att sprida ordet om vår verksamhet. Du gör skillnad. 
Scouterna vill vara en del av världen, av en positiv förändring. 
Under året har vi sett ett stort stöd från såväl offentliga aktörer 
som privata givare och stiftelser, vi har bjudits in till olika 
samarbeten och partnerskap. Tänk till exempel att fem svenska 
scouter fick representera Globala syd och den internationella 
scoutrörelsen på COP26 i november. Det möjliggjordes tack 
vare många vänner runt oss. Och till den 65 miljoner starka 
internationella scoutrörelsen vill vi bara säga: Tillsammans 
förändrar vi världen!

VÅRT SISTA HEJ blir ett unisont rop från och till oss alla i scout-
rörelsen. Vi riktar oss till dig som är ung, gammal, tonåring, 
ledare, nybliven scout, gammal i laget, fogde, kassör eller deltar 
i scouting på något annat sätt. Tack. Att just du är med gör 
skillnad. Du är en del av en fantastisk, demokratisk rörelse, 
som varje dag förändrar en ung människas liv. Genom att vara 
medlem i Scouterna är du med och påverkar varje dag, i det 
lilla och i det stora. Det är något att vara stolt över!  
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Hållbarhet

Foto: Fond & Fond

Samhällskraft  
för lokal och  
global hållbarhet

SCOUTERNAS VISION ÄR Unga 
som gör världen bättre. Det är 
därför självklart för oss att jobba 
med de globala målen för hållbar 
utveckling inom FN:s Agenda 
2030. Tillsammans med vår 
kärnverksamhet ger målen oss 
inspiration och vägledning för 
att nå de tre delarna i hållbar 
utveckling:  social, ekologisk och 
ekonomisk.
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Hållbarhet

Scouteffekten 
fungerar

Scouting gör skillnad 
för barns och ungas per-
sonliga utveckling, det 

vet vi genom internatio-
nella undersökningar. 
Kunskaper som scou-
terna samlar på sig har 
bestående effekter upp i 
vuxen ålder och positiv 
inverkan på samhället i 
stort. Det handlar bland 
annat om bättre psykisk 
och fysisk hälsa, minskat 
utanförskap, högre an-
ställbarhet, ökad natur- 
och miljömedvetenhet, 

stärkt demokrati och fler 
kompetenta ledare med 

goda värderingar. 
Vi kallar det 

scouteffekten.

Socialt hållbarhetsarbete 
– nytt projekt för stärkt 
psykisk hälsa

SEDAN 2005 HAR vi arbetat målmedvetet med Trygga möten 
för att skapa en trygg miljö där alla barn och unga får vara sig 
själva och utvecklas i sin egen takt. En miljö fri från kränk-
ningar och övergrepp. Inom Trygga möten finns bland annat 
en obligatorisk, digital utbildning för scoutledare över 15 år, 

workshops med specialutbildade samtalsledare och råd och stöd 
till ledare, scoutkårer och föräldrar. Under året har vi också till-
satt en ny samordnartjänst på nationell nivå. Med två personer 
som stöttar varandra i uppdraget blir Trygga möten-funktionen 
mer hållbar. 

UNDER 2021 HAR vi startat projektet We are all ears – stärkt 
psykisk hälsa, med stöd från Drottning Silvias stiftelse Care 
about the children och Folkhälsomyndigheten. Med lyhörda 
ledare som är trygga i samtal om känslor vill vi förebygga att 
dåligt mående utvecklas till psykisk ohälsa.

SAMTIDIGT FORTSÄTTER VI slipa ner trösklarna för att delta 
i vår verksamhet. Det kan handla om ekonomiska begräns-
ningar, fysisk och psykisk tillgänglighet eller hinder på grund av 
bristande inkludering. Ett projekt som vi är mycket stolta över 
är Funka olika i friluftslivet, finansierat av Svenskt Friluftsliv. 
Där har vi under året utbildat 418 ledare i hur de kan anpassa 
verksamheten för barn och unga med ADHD eller autism. 

För Scouterna handlar social hållbarhet om 
alla människors lika värde och barns och 
ungas rättigheter enligt FN:s barnkonvention. 

Funka  
olika- projektet 

uppmärksammas 
externt och  

internt 
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Hållbarhet

DRÖMMEN OM 
EN HÅLLBAR 

VÄRLD

30 JULI – 6 AUGUSTI 2022 • NORRA ÅSUM • KRISTIANSTAD

JAMBOREE22 är en värld fylld 
av äventyr och kompisar.

En hållbar värld, 
där tusentals scouter möts 

och tillsammans skapar 
vår gemensamma framtid. 

Så vad drömmer du om?
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Ekologisk hållbarhet –  
fler världsförbättrare  
genom scouting

Ekonomisk hållbarhet  
– både eko och reko

SCOUTERNA VILL TA hänsyn till jordens resurser och minska 
våra ekologiska fotavtryck. Genom projektet Världsförbätt-
rarna, finansierat av Postkodlotteriet, har vi gett förutsättningar 
till yngre scouter att påverka i sitt närområde genom egna 
lokala projekt (läs mer på sidan 8). I 90 procent av projekten 
uttryckte barnen sin önskan att ta bättre hand om vår miljö. 
Engagemanget syns även i Lägereldsrapporten 2020 där 67 
procent av barn och unga säger att klimat och miljö är den 
viktigaste politiska frågan för deras generation.

I SAMARBETE MED Skandias Idéer för livet har vi under 2021 
startat projektet Naturen som plats för hållbart socialt och 
ekologiskt engagemang. Syftet är att utveckla nya programakti-
viteter som stärker ungas engagemang och förmåga att förändra 
världen. Arbetet är ett delprojekt inom lägret Jamboree22 med 
temat Drömmen om en hållbar värld.
 
VÅRT ENGAGEMANG FÖR ekologisk 
hållbarhet syns även i ett klimatnummer 
av medlemstidningen Scout, medlems-
kampanjen 40 dagar för klimatet och i 
projektet Göra skillnad, där vi skickade 
scouter till klimattoppmötet COP26. 

FÖR SCOUTERNA HANDLAR ekonomisk hållbarhet om att 
skapa ett sundare och hållbart liv för många med de medel 
Scouterna har. Vi främjar scoutrörelsens ekonomiska trygghet 
och stabilitet genom att ta ansvar för vår ekonomi och bygga 
legitimitet gentemot våra intressenter. All vår verksamhet följer 
regler, normer och lagstiftning i Sverige som reglerar hållbar 
utveckling. 

• Vår scoutshop lever som vi lär. Kläderna vi designar själva bär 
Scouternas värderingar in i minsta detalj. När vi kan väljer vi 
produkter som är producerade i Sverige. Scoutshopen följer cer-
tifieringarna Fairtrade, GOTS Global Organic Textile Standard, 
Zero Mission och Global Recycle Standard (GRS).
• Genom Scouternas stödfond erbjuder vi barn och unga med 
begränsade ekonomiska förutsättningar att få medlems- och 
deltagaravgifter, och viss utrustning, betalda. 

SCOUTERNAS FOLKHÖG-
SKOLA är en ovärderlig 

resurs för vår löpande 
kompetensutveckling. 

Under 2021 har vi utbil-
dat omkring 100 ideella 
utbildare i hållbarhet i 

Agenda 2030. På Allmän 
kurs och profilutbildning-

arna har unga ledare fått 
verktyg att leda sig själva och 

andra genom samhällets utma-
ningar. Deltagarna har bidragit 
konkret till en positiv utveck-

ling genom egna projekt.

Märken, halsdukar och 
skjortor finns i Scouter-
nas nätbutik. Plaggen är 
 Fairtrade-certifierade. 

Läs mer på  
www.scoutshop.se.

Vi stärker ungas engagemang 
inför Jamboree 2022.

På sidan 8  
kan du läsa mer 
om scouternas 
resa till FN:s 

klimattoppmöte 
hösten 2021

Genus

Inkludering

Klimat

Hållbarhet Scouterna ger även ut en hållbarhetsrapport.  
www.scouterna.se/dokument



Tillsammans mot målen

MÅL 1) 8 av 10 scouter har roligt och utvecklas 
på Scouterna.
MÅL 2) 70 procent av våra ledare och frivilliga 
upplever att de har ett hållbart engagemang där 
de får kraft och energi.

MÅL 1) Vi ökar tillväxttakten med tre procent 
genom att befintliga kårer växer och att vi 
ökar  antalet scoutverksamheter med 100 
stycken under verksamhetsperioden.
MÅL 2) 5 000 barn och unga som inte är 
scouter får en scoutupplevelse.
MÅL 3) 45 procent av alla föräldrar kan 
tänka sig Scouterna som en aktivitet för sin 
åttaåring.

C
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VERKSAMHETSPLANEN 2021–2022, SOM vi nu är halvvägs i, 
är kartan som visar vägen fram för hela rörelsen. Den ska hjälpa 
oss att driva verksamhetsutvecklingen i rätt riktning och stärka 
Scouternas varumärke. Den beskriver mål som vi vill uppnå 
och vad vi ska göra för att nå målen. Utan en karta är det lätt 
att gå vilse, särskilt om man är många som ska nå fram till 
samma mål. Därför är det viktigt att ha en verksamhetsplan, så 
att alla går åt samma håll.

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS på sätt som vi inte kunde före-
ställa oss när vi beslutade om vår plan och våra mål i november 
2020. Utgångspunkten då var att identifiera samhällsutmaningar 
som vi scouter vill och kan göra någonting åt. Den psykiska ohäl-
san bland barn och unga ökar. Utanförskapet likaså. Demokratin 
är hotad och stillasittande framför skärmar gör att både barn 
och unga rör sig för lite. Dessutom behöver planeten räddas. Nu 
många månader senare kan vi konstatera, att även om vi inte 
kunde föreställa oss hur omvärlden skulle se ut, är utmaningarna 
i högsta grad fortfarande aktuella. 

OCH VI SCOUTER bidrar på många plan – varje dag. Vi har mer 
än hundra års erfarenhet av att bygga självkänsla och själv-
förtroende hos barn och unga. Vi utbildar ledare i alla åldrar 
och står ständigt upp för inkludering, mångfald och allas lika 
värde. Dessutom lär vi barn och unga om demokrati och att 
ta hand om jorden. Det ska vi fortsätta göra med hjälp av vår 
gemensamma karta. Vi gör alla olika bitar utifrån var vi finns 
i Scouternas verksamhet.

En rörelse i rätt riktning
Vi har tillsammans pekat ut och formulerat en riktning. Ledord 
på vägen ska hjälpa oss komma ihåg vad som är viktigt i allt vi 
gör. Den kommande verksamhetsperioden 2021–2022 är det 
implementering och kommunikation. 

Riktningen är att:
• Vi fortsätter att fokuserat jobba med att växa som rörelse.
• Vi gör scouting i nya former för att bredda vår medlemsbas. 
• Vi tryggar vår ekonomi genom flera oberoende intäktskällor.
• Vi driver utveckling i projektform och genom stora event, 

till exempel jamboreer.
• Vi möjliggör och lyfter fram det i vår verksamhet som gör 

skillnad i samhället lokalt och globalt. 
• Vi ökar vår synlighet för att associeras med spänning, 

utveckling och gemenskap genom att tydliggöra ledarskap, 
inkludering, att vi är en viktig samhällsaktör och att vi 
numera är en insamlingsorganisation.

Vart ska vi och hur tar vi oss dit?
Med utgångspunkt i allt det här och vårt nuläge föreslog styrel-
sen nio mål till stämman. Om vi uppfyller målen (helt, delvis 
eller överträffar dem) kommer de bidra till att vi uppfyller vår 
strategi. Genom det bidrar vi till att lösa samhällsutmaningar-
na, och till att nå de globala målen för hållbar utveckling inom 
FN:s Agenda 2030. 

Målen finns inom våra strategiområden: 
A. Scouterna utvecklas till förebilder
B. Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte
C. Fler ska få uppleva scouting
D. Förutsättningar

Den här årsberättelsen visar en del av det vi gjort hittills för 
att nå våra mål. Vi fortsätter att jobba mot dem. Under 2022 
kommer vi, utöver tusentals scoutmöten, att genomföra nästa 
nationella jamboree, en ny medlemsundersökning, nationella 
och internationella arrangemang, kurser och utbildningar, 
starta nya verksamheter och mycket, mycket mer. Och så ses vi 
förstås på Demokratijamboreen 2022. 

MÅL 1. Scouterna ska bidra med en stabil 
plattform som barn och unga kan luta sig mot 
och hjälpa dem att höja sina röster för att bli 
lyssnade på. Scouterna ska underlätta och driva 
påverkansarbetet för att skapa en bättre värld. 
På så sätt vågar fler barn och unga säga sin 
mening och bidra. 
MÅL 2. 75 procent av Sveriges politiska be
slutsfattare på alla nivåer tycker att scoutverk
samheten bidrar positivt till det egna samhället 
och stöttar verksamheten efter bästa förmåga. 

MÅL 1) 80 procent av kårerna upplever att 
processer och stödsystem underlättar det lokala 
arbetet.
MÅL 2) 15 procent av våra ovillkorade medel 
kommer från insamling och försäljning.

A

B

D

FÖREBILDER

FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRVÄNTNINGAR

UPPLEVA
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UNDER 2021 BLEV det tydligt att landets scouter går sam-
man för att höja sina röster – och att politikerna hör oss. 
Scouternas unga talespersoner har synts i allt från tv-soffor 

till våra egna sociala medier. Scoutkårer har nått ut med sin 
verksamhet i lokalsamhället och i artiklar i media, både med 
stöd av Scouternas riksorganisation och på egen hand. 

VÅREN 2021 FICK vi stor medial uppmärksamhet för att 
vi fortsatte att växa som rörelse, trots pandemin. Ett idogt 
påverkansarbete ledde i slutet av året fram till att Scouterna 

tilldelades 20 miljoner kronor i den statliga budgeten för 
2022. 

INTE MINST SER vi också att vår satsning Göra skillnad gjort 
avtryck. Genom den kunde fem ungdomar delta i klimat-
konferensen COP26 i Glasgow hösten 2021.  

MÅL 1. Scouterna ska bidra med en stabil 
plattform som barn och unga kan luta sig mot 
och hjälpa dem att höja sina röster. Scouterna 
ska driva påverkansarbetet för att skapa en 
bättre värld. 
MÅL 2. 75 procent av Sveriges politiska 
 beslutsfattare på alla nivåer tycker att scout
verksamheten bidrar positivt till det egna 
samhället. 

A. Scouterna utvecklas till förebilder

Vi jobbar för:

 Läs mer om COP26 på nästa sida.

Hör ni oss?!
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Tillsammans kan  
vi förändra världen

– SCOUTERNA OCH klimatfrågan går hand i hand 
för mig. Därför ser jag att COP26 är en perfekt 
plattform för engagemanget att sammanstråla 
på. Scouterna värnar om natur och mänskliga 
rättigheter, grundläggande värderingar när det gäller 

klimatfrågan. Som scout känner jag att vi har en 
skyldighet att agera nu, säger Agnes Hjortsberg.

DELEGATIONEN FÖRBEREDDE RESAN tillsammans under flera 
månader. De formulerade budskap, berättade om sina förbere-

delser på sociala medier, träffade politiker och var inbjudna till 
möten på bland annat miljödepartementet tillsammans med 
andra ungdomsorganisationer. Den viktigaste delen var att 
prata med unga scouter från länder som ingår i Globala syd, 

den fattiga delen av världen.
– En tonåring i Brasilien sa att allt det som folk sa 

inte kan hända, händer här just nu. Att höra det från 
en  16-årig scout gör att frågan kommer närmre. Vi vill 
lyfta deras röster. Att deras länder inte ska få förhandla 

eller berätta sina historier är upprörande och orättvist, 
säger Siri Ankarfors i Scouternas medlemstidning.

REDAN PÅ TÅGRESAN till Storbritannien mötte scouterna unga 
från olika länder som skulle till Glasgow för att bevaka konfe-
rensen och försöka påverka makthavarna. På plats deltog de i 
seminarier och pressträffar, lyssnade på föreläsningar och träffade 
människor. Den svenska delegationen hade också ett par platser 
som observatörer inom den blå zonen, där politiska förhandling-
ar ägde rum. Där mötte de diplomater, förhandlare och politiker. 
Scouterna lyfte också vad unga scouter i Globala syd upplever för 
konkreta klimatförändringar, och deltog i demonstrationer om 
hur klimatorättvisan påverkar unga i hela världen.

EN AV TOPPMÖTETS största frågor var att följa upp avtalet från 
COP21, som hölls i Paris för sex år sedan. Där lovade världens 
länder att bidra till att växthusgaser minskar och sträva efter 
att hålla global uppvärmning under 2 grader, helst inte mer än 
1,5. Scouterna satt med under en förhandling om artikel 6 i 
Parisavtalet, som rör handel med utsläppsminskningar. 

Delegationen ville också påverka på hemmaplan. Genom att 
kontakta media före, under och efteråt fick deltagandet stor 
medial uppmärksamhet, både i lokala medier och på nationell 
nivå. 

När FN:s klimatkonferens COP26 gick av stapeln i november hade 
Scouterna fem representanter på plats: Elin Wilhelmsson 24 år, Anton 
Foley 19 år, Sofia Westergren 20 år, Agnes Hjortsberg 19 år och Siri 
Ankarfors 20 år. De representerade svenska Scouterna och den inter-
nationella scoutorganisationen WAGGGS.

miljoner till kårerna
Ett intensivt påverkansarbete 

under 2021 gav äntligen resul
tat i den statliga rambudgeten 

för 2022 – och 20 miljoner 
kronor till landets scoutkårer. De 
viktigaste argumenten: Att Scou
terna missgynnats vid statens 

utdelning av coronastöd och att 
kårerna kunnat bedriva verksam
het under hela pandemin genom 

att anpassa verksamheten. 

Scouter hjälper i nöd
Ett gäng ungdomar som råkade 
ut för en båtolycka och ham

nade i vattnet hörsammades av 
en grupp scouter i Sollentuna. 

Tack vare snabbt agerande 
kunde samtliga fem ungdomar 
räddas: ”Det var självklart för 
oss att agera. Det var inte ens 
en tanke, bara action direkt. 
Det kändes som att vi var bra 
förberedda”, sa en av scoutle
darna som deltog i räddnings
insatsen i en tidningsintervju.

GENOM PROJEKTET VÄRLDSFÖRBÄTTRARNA har scouter i åldrarna åtta till tio 
år uppmuntrats att påverka och förändra sin närmiljö. Mellan 2019-2021 har 670 
lokala demokratiprojekt genomförts. Scouter har plockat skräp, ordnat utställningar, 
demonstrerat, lärt sig om yttrandefrihet och utsläpp. Vår demokratihandbok, som 
togs fram i början av projektet, har skickats ut i hela 16 800 exemplar till scoutkårer 
och andra organisationer.      

670 insatser 
för demokrati

20
A. Scouterna utvecklas till förebilder

Reportage i Scouter-
nas medlemstidning 
Scout nr 4, 2021.
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B. Vi överträffar förväntningar i varje möte 

Samspel ger 
oss energi

GRUNDEN I SCOUTRÖRELSEN är mötet 
mellan scouter och mellan scouter och 
ledare. Vi strävar efter att scouterna i varje 
möte upplever en verksamhet som är så 
bra att de inte kan tänka sig något roligare, 
mer spännande eller utvecklande. 

SCOUTERNA ÄR MED och skapar verksam-
heten med stöd av ledare som känner sig 
trygga och förberedda.

Vi jobbar för:
MÅL 1.  8 av 10 scouter har roligt och 
utvecklas på Scouterna.
MÅL 2.  70 procent av våra ledare och 
frivilliga upplever att de har ett hållbart 
engagemang där de får kraft och energi.
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MED FÖRELÄSNINGSSERIEN SCOUTSNACK på Youtube gav vi 
efterfrågat stöd till scouter, ledare och kåraktiva. I samarbete 
med Sensus skapade vi digital scouting kring aktuella ämnen 
och lockade omkring 450 deltagare. De två mest populära 
föreläsningarna handlade om smidiga scoutmöten på nätet och 
tips på bra aktiviteter för digitala scoutmöten. 

NÄR PANDEMIN SLOG till hade vi redan en fungerande digital 
infrastruktur på plats, inte minst för våra utbildningar. Scouter-
nas folkhögskola kunde genomföra omkring 60 kursomgångar 
av sina utbildningar som finns inom Ledarskapsön, med totalt 

drygt 900 deltagare. Drygt 3200 scoutledare har under året 
också gått våra webbutbildningar Trygga möten, Anpassat 
ledarskap och/eller Leda scouting distans.  

En utmaning framåt är att möta scoutrörelsens efterfrågan på 
utbildning efter pandemin. Att våra ledare är välutbildade, och 
att våra utbildningar håller hög kvalitet, är våra mest effektiva 
verktyg för att implementera Scouternas program i allt vi gör.

UNDER ÅRET HAR våra regionala utvecklingskonsulenter fort-
satt erbjuda kårstöd i form av bland annat programworkshops. 
Scouternas programgrupp har också fortsatt att utveckla nya 
kreativa verktyg tillsammans med scouter och ledare. Under 
2021 lanserades reflektionskortleken Lyktan för scouter och Fy-
ren för ledare, i samarbete med vårt projekt Funka olika. Kort-
lekarna används för att reflektera över det vi gör i Scouterna på 
fyra sätt: själv, genom rörelse, tillsammans och med material. 

MED VÅR PÅGÅENDE satsning, Eldstaden – hållbart ideellt en-
gagemang, vill vi lära oss mer om hur vi på bästa sätt kan stötta 
våra ledare och ideella. Eldstaden är ett verktyg för ledare och 
ideella på nationell, regional och lokal nivå. Förhoppningen 
är att stödet som tas fram ska bidra till att deras engagemang 
känns roligt och hållbart. Verktyget är döpt till Eldstaden för 
att följa Scouternas symboliska ramverk. De olika delarna heter: 
Tända gnistan (inför att ett uppdrag startas upp), Hålla elden 
igång (stöd under uppdragets gång) och Glödbädden (för när 
ett uppdrag avlutas eller pausas). 

ARBETSGRUPPEN, SOM BESTÅR av både ideella och anställda, 
har under 2021 arbetat intensivt med att verkställa implemen-
teringsplanen. Gruppen har bland annat tagit fram ett inter-
aktivt verktyg i samarbete med en extern part, och genomfört 
pilottester ute i verksamheten. Under 2022 kommer vi att ta 
ytterligare krafttag i frågan. Fortsättning följer! 

Under det gångna pandemiåret har vi hittat nya sätt att träffas för att 
lära av varandra. Inte minst genom digitala forum och utbildningar.

10 000
Ungefär så många aktiva, 
ideella scoutledare finns  
i dag runtom i landet. 

500 
Så många aktiva, ideella  

scoutledare har ett nationellt 
uppdrag. Det kan vara som 

utbildare (cirka 300), jamboree
engagerad, arrangemangs ledare 

eller som medlem i någon av  
våra nationella  
arbetsgrupper.

CORONA-
MÄRKE  
FÖR HEM-
UPPGIFTER

Ute i landet har kreativiteten 
blomstrat under pandemin. I 
Strängnäs gjorde scoutledaren 
Pernilla Hellström ett corona
märke för hemuppgifter när 
kårens vanliga scoutmöten 
ställdes in. Under 2021 såldes 
det i nästan 6000 exemplar.

Nya sätt att mötas

78 
procent

Så stor andel av våra scout
ledare med nationella uppdrag 

beskriver sitt engagemang i 
positiva ord, så som roligt, 
utvecklande, energigivande  

och hållbart. Det visar en enkät 
från Scouternas nationella 

HRgrupp. Vi ser det som en 
indikator på att de får kraft och 

energi av sitt uppdrag!

Reflektions-
kort leken 
Lyktan

B. Vi överträffar förväntningar i varje möte
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Scouting förändrar liv. Därför vill vi att fler 
får chansen att uppleva världens bästa fritid. 
Under hela pandemin fortsatte scoutkårerna i 
Sverige att bedriva scouting i trygga former.

C. Fler ska få uppleva scouting

Scouternas medlemsutveckling
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Varje dag fick vi  
tre nya medlemmar
2020 VAR ETT rekordår och vi fortsatte att växa under 2021 
– för åttonde året i rad. Trots pandemin blev vi 1250 fler 
scouter, vilket motsvarar fler än tre nya medlemmar om 
dagen. Nyckeln till framgång är digitala scoutmöten, små 
grupper och utomhusaktiviteter. Hos våra direktanslutna 
kårer ökade antalet medlemmar med 3,8 procent 2021.

Vi jobbar för:
MÅL 1. Vi ökar tillväxttakten med 3 procent genom att våra 
kårer växer. Vi ökar antalet scoutverksamheter med 100 
stycken under verksamhetsperioden.
MÅL 2. 5000 barn och unga som inte är scouter får en 
scoutupplevelse.
MÅL 3. 45 procent av alla föräldrar kan tänka sig Scouterna 
som en aktivitet för sin åttaåring.

DET STORA INTRESSET för naturen gynnade oss och genom 
satsningen Friluftslivets år ökade Scouternas synlighet. 
Tack vare ett ökat finansiellt stöd från stiftelser och privata 
givare kunde vi fortsätta driva verksamhet i nya områden 
och fler har fått prova på scouting. Förberedelserna för att ta 
emot barn och unga som inte är scouter på lägret Jamboree22 
har pågått under året och är en viktig del i arbetet för att fler 
ska få uppleva scouting. Runt om i Sverige finns 
flera goda exempel på kårer som arrangerat aktivi-
teter på skollov. 

PANDEMIN BIDROG TILL att vi testade nya former av rekry-
tering under 2021, då det var svårt att komma ut till skolor. 
Scouternas konsulenter har stöttat kårer i föräldra-
möten och det kommunikationsmaterial som tagits 
fram för att stötta vid rekrytering används av många kårer. Med 
nya sätt att rekrytera hoppas vi kunna nå nya målgrupper. 

Scouterna 
fortsätter  
att växa

141%

BENGTSFORS
68%

50%

42%

71%

VÄSTERÅS STIFT

TALLHAGEN

GUNNARSBYN

GREBO

46%

43%

 SLOTTSSTADEN

 LÖFTADALEN

Scoutkårer som 
vuxit mycket 
under 2021
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NÄR RÖRELSEN VÄXER får vi många nya ledare som behöver 
stöd för att utvecklas i sin roll och förstå vad scouting är. Under 
2021 lanserade vi därför en introduktionsguide för nya ledare. 
Gemensamt för de flesta nya ledare är att de vill …
• Känna sig välkomna i gemenskapen
• Få ett tydligt uppdrag och veta vad som förväntas
• Få information om det praktiska och rutiner i kåren
• Få stöd och känna delaktighet
• Förstå scouting om de inte varit scouter
Det här tog vi förstås fasta på när vi utvecklade guiden.

VI VET ATT det ser väldigt olika ut i olika delar av Sverige. Vissa 
kårer har långa köer, medan andra kämpar för att finnas kvar. 
Vårt mål är att vara 100 000 scouter år 2025, men om vi ska nå 
dit behöver alla hjälpas åt. Vi har en bit kvar. Köerna behöver 
kortas och kårer som blir mindre behöver fundera på hur de 
kan vända trenden. Scouterna erbjuder stöd i arbetet genom 
konsulenter som med uppsökande verksamhet kan stötta de 
kårer som vill växa och utvecklas. 2021 gjorde Scouternas kon-
sulenter 378 kårbesök, live och digitala, runt om i Sverige.

ETT SÄTT ATT växa är att minska det administrativa arbetet för 
ledare. Då kan vi locka fler vuxna att vilja engagera sig. Sam-
arbetet med Svenska kyrkan i Västerås stift, som inleddes 2020, 
är ett fint exempel. Med stöd av befintliga strukturer drivs nu 
scouting i tolv församlingar i Västmanland och Dalarna – ett 
arbete som tog fart under 2021.

UNDER ÅRET HAR Scouterna också börjat arbeta med hub-
bar, alltså kårer som startas för att utgöra ett administrativt 
nav.  Under hubbarna kan nya scoutverksamheter starta, som 
då får stöd med struktur och kunskap och en skjuts framåt i 
arbetet. Med hubbarna vill vi sänka trösklarna för att starta 
ny scoutverksamhet, och se till att de vuxnas engagemang 
verkligen når barnen. I slutet av året fick vi besked om stöd från 
Svenskt friluftsliv, som kommer möjliggöra rekrytering av två 
utvecklingskonsulenter. De ska stötta vid uppstart av de nya 
scoutverksamheterna. Några som redan är igång är Nordöstra 
Götalands Scoutdistrikt och Norra Smålands Scoutdistrikt. 

C. Fler ska få uppleva scouting

Ledaren är oumbärlig 
när vi blir ännu fler

”Det har gått bra. 
Vi startar en ny 
avdelning tack 
vare vykorten.”

UNDER 2021 SKICKADE vi 
ut 10 754 vykort till åtta- 
och nioåringar och bjöd in 
dem att prova på scouting 
i en kår i deras närhet. 

”De senaste åren 
har inflödet stan-
nat av även om 
pandemin tycks 
ha ökat intresset 

igen. Vykorten 
ökade antalet 

intresserade barn 
på plats, och det 
kom barn som 
inte kände de 
som redan var 

scouter.”

Luften är fri
Under 2021 satte vi extra fokus på friluftslivet genom satsningen 

Friluftslivets år. Under vår egen hashtag #Redoför-
friluftsliv gjorde vi en rad kommunikations och 

påverkansinsatser. Vi uppmanade scouter och 
andra att varje månad ta sig an utmaningar 
anpassade till olika åldersgrupper, tog fram 
filmer och ordnade webbinarier. Vi skickade 
vykort till ordföranden och vice ordföranden 
i nämnder, kommun och regionstyrelser, 
tog fram programmaterial om allemansrät

ten och skapade ett friluftsnätverk. Med 
mera! Läs mer på scouterna.se. 

Vi vill att scouting ska vara en av de mest eftertraktade fritidsaktivite-
terna för barn. Genom verksamhet som ger gemenskap och roliga upp-
levelser behåller vi scouter. Våra undersökningar om varför våra scouter 
slutar visar att ledaren har stor betydelse. 

Lyckad kampanj

Två kårer berättar:
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Det ska vara  
lätt att driva kår

D. Förutsättningar

Vi jobbar för:
MÅL 1. 80 procent av kårerna upplever att 
processer och stödsystem underlättar det 
lokala arbetet.
MÅL 2. 15 procent av våra  ovillkorade 
medel kommer från insamling och 
 försäljning.

VI VILL SKAPA, utveckla och driva en verksamhet som förflyttar 
scout rörelsen framåt inom våra tre strategiområden Förebilder,  
Förväntningar och Uppleva scouting. För att det ska lyckas  behöver 
flera förutsättningar finnas på plats.  
 
UNDER 2021 HAR vi framför allt fokuserat på att förbättra E-tjänster, 
digitaliserade verktyg och plattformar för att göra det enklare och 
roligare att driva scoutkår. 
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DET HAR VARIT viktigt för oss att plattformarna ska prata med 
varandra, där Scoutnet är navet. Som användare ska du bara 
behöva hålla reda på en inloggning, för att ta ett exempel. 
Pandemin har gjort sig påmind genom att en redan stark efter-
frågan på utvecklarkompetens ökat ännu mer. Oavsett om det 
har handlat om att anställa eller hyra in resurser så har det varit 
mycket svårt för en liten organisation som Scouterna att få tag 
på rätt kompetens. Det har lett till att Scouterna har fått lägga 
utveckling på kö, en situation vi delar med andra sektorer och 
som vi bedömer består kommande år.

FÖR SCOUTERNA ÄR det en överlevnadsfråga att det anses en-
kelt och roligt att driva scoutkår. Vägen dit är bland annat vår 
satsning på att digitalisera en stor del av ledarstödet, en satsning 

SCOUTSTUGA.SE 
lanserades under året 
och kommer på sikt 
bli samlingsplatsen 
för alla scoutstugor, 
vindskydd och läger

platser i Sverige. 

som kommer att fortsätta och följas upp med användarunder-
sökningar. Vi tror att vi har goda chanser att nå vårt mål om 80 
procents nöjda kårer.

SCOUTERNAS ANLÄGGNINGAR HAR under året haft en mycket 
låg beläggning på grund av pandemin. Genom visst statligt stöd 
och stark kostnadskontroll har det ekonomiska utfallet landat 
på cirka 200 000 kronor sämre än budget, vilket i samman-
hanget får anses vara på en hanterbar nivå. 
 
PANDEMIN BIDROG TILL att satsningen på företagssamarbeten, 
i syfte att sprida ut Scouternas intäktskällor, i det närmaste 
avstannade helt. Nyckeltalet i planen för 2021–2022 om 15 
procent fri finansiering blir därför mycket svårt att nå. Utfallet 
för 2021 blev två procent. 

Under året har Scouterna fortsatt bygga en stabil grund för att kunna 
stödja kårerna på bästa sätt. Flera plattformar har utvecklats, så som 
scouterna.se, scoutstuga.se, aktivitetsbanken.se och scoutkårskartan.

AKTIVITETSBANKEN  
har fått ytterligare 

funktioner och är nu helt 
redo att ta emot aktivite
ter från alla scoutledare 

runt om i Sverige.

MEDLEMSREGISTRET 
Scoutnet fick systemstöd för 
att vi enklare ska kunna hålla 
koll på uppvisandet av regis
terutdrag. Allt efter beslut på 
Scouternas stämma 2020. 

UTBILDNINGSPLATTFORMEN 
för webbkurser har bytts ut i sam

arbete med Scouternas utbild
ningsbolag. Nu har den stöd för 
ScoutID för enklare inloggning. 

NYA SCOUTERNA.SE  
lanserades 2021. 59 
procent av besökarna 

använder nu en mobilte
lefon och sajten är helt 
anpassad för det. Visste 
du att det populäraste 
sökordet på sajten är 

Märken? Och att en av de 
mest lästa frågorna i en 

FAQ är: Hur bor man under 
jamboreen?

Digitalt ledarstöd

D. Förutsättningar

På nya scoutstuga.se hittar  
du bland annat Scouternas 
anläggning Mullfjällsstationen.

Aktivitetsbanken har förbättrats. 

Nya scouterna.se lanserades 
våren 2021.
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Organisation

SCOUTERNAS VERKSAMHET BYGGER på att lära av varandra, 
i allt vi gör. Därför tror vi på delat ledarskap. Oavsett om 
det handlar om ideella krafter, ideella och anställda ihop, 
eller anställda i sina uppdrag, så vill vi leda tillsammans. 

INOM SCOUTERNA HANDLAR delat ledarskap om att lära 
sig att leda och bli ledd. Ledarskap är ett uppdrag och ett 
förtroende och något som vi utövar och gör. Vi tror att alla 

kan kliva på ett ledaruppdrag med rätt träning, och vi vill 
att alla som önskar ska få möjlighet att prova på. För oss är 
det viktigt. Vi växlar gärna roller.

GENOM DELAT LEDARSKAP tar vi Learning by doing vidare 
genom hela organisationen. Vi utbyter mer kunskap, når 
längre och jobbar mer hållbart. Och inte minst – vi växer i 
våra roller, hinner reflektera och ha roligt.

GENOM ATT LEDA jämställt anställda och ideella tillsammans 
får vi bredare kompetens från första mötet. Vi underlättar 
för våra ledare att ta sig an större uppgifter, gör det lättare 
att kliva av och på olika uppdrag, och att avlasta varandra 
och växeldra. Men vi skapar också nätverk av människor i 
Sverige och världen, av människor i olika åldrar, med olika 
kunskaper, erfarenheter och drivkrafter som är ovärderliga 
för oss.

Vi lär av varandra

Scouterna inför delat 
ledarskap på högsta verk-

ställande nivå. Det visar på 
mod och framåtanda. Nu 
kan vi utveckla organisa-

tionen snabbare samtidigt 
som vi arbetar i ett hållbart 

ledarskap för en  hållbar 
arbetsplats.

/ Johan

Att få in en individ som 
ser vår organisation och 

vårt uppdrag med fräscha 
ögon har varit  underbart. 
Med delat ledarskap kan 

vi  fortsätta med det löpan-
de arbetet i ansträngda  

situationer och bygga bort 
flaskhalsar.

/ Anna-Karin

Sedan hösten 2021 
har Scouterna två 
generalsekreterare, 
AnnaKarin Hennig 
och Johan Pettersson.
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Organisation

Så organiserar vi oss
Scouterna har i många år arbetat med delat 
ledarskap på olika nivåer, från scoutpatrullen 
till styrelsens två ordförande.

UNDER 2021 TOGS  ytterligare ett steg när posten som general-
sekreterare bemannades med två personer, Anna-Karin Hennig 
och Johan Pettersson.

SCOUTERNAS STYRELSE VALDES på stämman 2020 och har 
under 2021 bestått av:
• Ida Texell, Ordförande
• Viktor Lundqvist, Ordförande
• Joel Bergstrand, International Commissioner
• Linn Ternefors, International Commissioner
• Albin Junhede
• Dimitrij Aleshkov
• Hanne Nordqvist
• Marie-Louise Lövgren
• Roger Lindvall

SCOUTERNAS REVISIONSBYRÅ ÄR Grant Thornton med Mi-
cael Schultze som huvudansvarig revisor och Pernilla Varverud 
som suppleant. Verksamhetsrevisorer är Karolina Natt och Dag 
och Karl Stavaeus, som båda valdes på stämman 2020.

VALBEREDNINGEN VALDES PÅ stämman 2020 och består av:
• Hannah Stanton
• Jan Månsson
• Katarina Hedberg
• Patrik Redgård
• Anders Bernberg
• Viggo Forsman
• Cecilia Hansson
• Erika Gillbertsson

SCOUTERNAS GENOMFÖRANDEORGANISATION LEDS av de 
två generalsekreterarna som, tillsammans med ideella arbets-
grupper och kansli med anställd personal, har i uppdrag av 
styrelsen att genomföra verksamhetsplanen. 

DE NATIONELLA ARBETSGRUPPERNA leds i delat ledarskap 
av en ideell och en anställd ordförande. Övriga medlemmar 
är i regel ideella. Under 2021 har följande arbetsgrupper varit 
aktiva:
Programgruppen
• Underhåller och utvecklar vårt scoutprogram
Arrangemangsgruppen
• Leder och stöttar våra nationella arrangemang till exempel Blå 
Hajken och Explorer Belt
HR-gruppen 
• Jobbar med förutsättningar och stöd för hållbart, ideellt arbete
Awards and Honors committé
• Tar emot nomineringar och beslutar om Scouternas 
 utmärkelser
Förvaltningsgruppen
• Granskar och godkänner kårstadgar, avvecklar scoutkårer, 
stöttar våra anläggningar och Arkiv och Museum 
Internationella gruppen
• Verkar för fler internationella upplevelser och kontakter
Scouternas E-tjänster
• Skapar smarta digitala lösningar som underlättar kårarbetet
Trygga Möten
• Underhåller och utvecklar konceptet Trygga Möten
Nationell jamboree 2022
•  Planerar och genomför vår nationella jamboree 2022
Svenska kontingenten till WSJ 2023
• Planerar och genomför resan för den svenska kontingenten 
till världsscoutjamboreen i Korea 2023
E-scoutgruppen
• Sammanhållande kring svenska scouters deltagande i Jota/Joti

Tankar från styrelsen om året  
som gått och om framtiden

LINN TERNEFORS:

”Jag sitter i Scouternas styrelse för att få vara 
med och skapa förutsättningar för att fler barn 
och unga ska få uppleva personlig utveckling 
genom scouting. Som International Commis-

sioner får jag göra det både på en strategisk och 
operativ nivå. Det är givande och utvecklande också 

på ett personligt plan. Vår satsning på nystartskonsulenter 
för att kunna ge barn och unga på nya platser möjlighet 
att utvecklas genom scouting var ett viktigt initiativ 2021. 
Det händer glädjande nog massor både 2022 och 2023. 
En viktig utmaning är att lyckas bemanna och skapa håll-
bara förutsättningar för våra ideella. Här kommer vi kunna 
dra nytta av vårt nya verktyg Eldstaden.”

HANNE NORDQVIST:

”Det absolut viktigaste Scouterna har gjort un-
der 2021 är att fortsätta skapa och hålla igång 
så mycket aktiviteter trots pandemin. Scouterna 
är en otroligt viktig rörelse i vårt samhälle, som 

lär barn och unga att använda sin röst och vara 
aktiva demokratibärare och medmänniskor. Där 

vill jag bidra!  Jag tror den viktigaste utmaningen 2022 
är att skapa förutsättningar för att ge fler - helst alla - en 
scoutupplevelse. Hur når vi ut och hur tar vi emot alla som 
vill komma in i rörelsen? Ju fler vi blir desto fler jobbar för 
visionen Unga som gör världen bättre!”

DIMITRIJ ALESHKOV:

”Scouterna är den bästa organisationen i världen 
som med hjälp av demokratiska processer ser 
till att flera unga ledare är rustade att leda den-
na värld till en bättre plats. Att vi anpassat oss 

till pandemi och samtidigt kunnat växa i antal 
medlemmar är tecken på att vi gör ett bra jobb. Nu 

ska vi fortsätta vägleda rörelsen genom nya utmaningar.”
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Scouterna är en ideell förening som organiserar scoutrörel-
sen i Sverige i enlighet med sina stadgar och på uppdrag av 
världsorganisationerna World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts (WAGGGS) och World Organization of the 
Scout Movement (WOSM). Vi är partipolitiskt och religiöst 
obundna och har funnits i Sverige sedan 1910. SCOUTER-
NAS SYFTE ÄR att utveckla barn och unga till trygga och 
ansvarsfulla medborgare, lokalt och globalt. Det sker med 
scoutmetoden som pedagogisk grund och utifrån värde-
ringarna i scoutlagen och scoutlöftet. 

Huvuddelen av vår verksamhet sker i scoutkårerna. Det är 
scoutkårerna som organiserar scoutverksamhet, och som 
genom sina aktiviteter utvecklar barn och unga till trygga 
och ansvarsfulla medborgare. Organisationen Scouterna är 
en del i detta genom stöd och utveckling till scoutkårerna. 
Stöd och utveckling beskrivs i aktuell verksamhetsplan, 
som går i linje med Scouternas strategi. 

Verksamhetsplanen har fyra områden. Inom området 
Förebilder skapar vi en plattform för att barn och unga ska 
kunna göra sina röster hörda samt arbetar med kännedom 
om scouting hos beslutsfattare. Inom området Förvänt-
ningar ligger scouternas upplevelse i fokus och att den leve-
reras av scoutledare på ett hållbart sätt. Området Uppleva 
har som mål att vi blir fler och att vi är valbara av föräldrar. 
Området Förutsättningar bygger stödprocesser och säkrar 
finansiering. 

Verksamhetsplanen löper under år 2021 och 2022. Mål-
uppfyllelsen halvvägs bedöms som god men verksamhets-
planens totala måluppfyllelse utvärderas när år 2022 har 
passerat. I den löpande verksamheten mäts progress konti-
nuerligt och kommuniceras även löpande till medlemmar 
och allmänheten i olika kanaler. 

Alla scoutkårer utgör tillsammans Scouternas stämma, 
vårt högsta beslutande organ. Stämman bestämmer om 
verksamhetsplan, budget och väljer en styrelse, som ge-
nom generalsekreterarna ansvarar för genomförande. All 
scoutledarutbildning är delegerad till Stiftelsen Scouternas 
folkhögskola. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
Trots coronapandemin scoutkårerna hållit igång under 
2021, och Scouternas medlemsantal ökade för åttonde året i 
rad. Scouterna har nu 76 507 medlemmar, en ökning med 1 
250 scouter från förra året. Under året har tre nya scoutkå-
rer beviljats anslutning till Scouterna. 

Arbetet med de nationella arrangemangen Jamboree 2022 
och Svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen 2023 
har fortsatt och arbetet med Demokratijamboree 2022 har 
påbörjats. Scouternas förvaltningsmöte 2021 genomfördes 
digitalt den 26 september. Scouterna var representerade på 
de digitala världskonferenserna som WAGGGS och WOSM 
höll i juli och augusti.

Styrelsen har under året fattat beslut om att fortsätta sats-
ningen på Scouternas utbildningsbolag och påbörja proces-
sen med GSAT och CAT, de två världsorganisationernas 
kvalitetssäkringsverktyg. 

Tack vare vårt målinriktade påverkansarbete beslutade Sve-
riges riksdag hösten 2021 om ett statligt återställningsstöd 
till Scouterna på 20 miljoner kronor. Stödet går oavkortat 
till Sveriges scoutkårer och betalas ut under 2022. Detta 
stöd kombinerat med den avklingande smittspridningen i 
Sverige gör att vi ser positivt på den fortsatta verksamheten. 

RESULTAT OCH STÄLLNING

Genom god ekonomisk förvaltning, ett större statsbidrag 

än budgeterat och färre resor och möten, uppgår Scouter-
nas resultat till drygt 4,4 miljoner kronor. Verksamheten 
har under året drabbats ekonomiskt av minskad försäljning 
och inställda arrangemang.

ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Scouterna är en ansvarsfull investerare och under året har 
styrelsen fattat beslut om en uppdaterade riktlinjer för 
finansiella placeringar. Placeringar bedöms utifrån både 
etiska och finansiella aspekter. Finansiella medel som inte 
behövs för löpande förvaltning kan placeras i en referen-
sportfölj där räntebärande papper ska utgöra 30-40% och 
aktier 60-70%.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

Scouterna lämnar separat Hållbarhetsrapport.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Trots den osäkra omvärld som vi befinner oss i ser Scou-
terna ljust på framtiden. Vi ser ett ökat intresse från barn 
och dess föräldrar och likaså från samhällets institutioner. 
När det gäller vår finansiering är det statliga statsbidraget av 
största vikt och det är av största vikt att detta stöd kvarstår 
på dagens nivå och med god framförhållning, oavsett poli-
tiskt styre. Den anställda bemanningen bedöms bibehållas 
på nuvarande nivå men är också avhängig extern finansie-
ring i verksamhetsutvecklingsprojekt.  

Härmed avger styrelsen och generalsekreterarna  
årsredovisning för Scouterna (802006-2942) för år 2021.

Årsredovisning
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Budget och resultat per verksamhetsområde 

Belopp i tusental kronor     Varav    Varav
 Intäkter Kostnader Resultat utveckling Intäkter Kostnader Resultat utveckling
Medlemsutveckling
Regionala kanslier 0 11 913 11 913 1 191 38 8 965 8 927 893
Medlemsutveckling projekt 4 704 4 705 1 1 7 534 8 587 1 053 1 053
Summa 4 704 -16 618 -11 914 -1 192 7 572 -17 552 -9 980 -1 946

Medlemsavgifter och statsbidrag
Medlemsavgifter 11 190 450 10 740 10 740 12 300 744 11 556 11 556
Statsbidrag 17 315 3 463 13 852 0 22 643 4 606 18 037 0
Summa 28 505 -3 913 24 592 10 740 34 943 -5 350 29 594 11 556
 
Kommunikation         
Ledning Kommunikation 0 4 573 4 573 4 573 0 4 939 4 939 4 939 
Produktion/Tjänster 0 929 929 762 0 1 064 1 064 873
Scout 90 1 960 1 870 1 870 115 2 009 1 895 1 895
Press/Opinion 0 1 000 1 000 1 000 0 341 341 341
Marknadsföring/Rekrytering 0 1 000 1 000 1 000 0 517 517 517
Summa 90 -9 462 -9 372 -9 205 114 -8 871 -8 756 -8 565

Utbildning        
Trygga Möten 0 370 370 370 9 377 368 368
Värdebaserat Ledarskap 0 0 0 0 1 540 1 530 10 10
Summa 0 -370 -370 -370 1 549 -1 907 -378 -378

BUDGET 2021 UTFALL 2021

Scouterna har i många år arbetat med delat ledarskap  
på olika nivåer, från scoutpatrullen till styrelsens två  
ordförande. Under 2021 togs  ytterligare ett steg när posten som 
generalsekreterare bemannades med två personer, Anna-Karin 
Hennig och Johan Pettersson.

SCOUTERNAS STYRELSE VALDES på stämman 2020 och har 
under 2021 bestått av:
• Ida Texell, Ordförande
• Viktor Lundqvist, Ordförande
• Joel Bergstrand, International Commissioner
• Linn Ternefors, International Commissioner
• Albin Junhede
• Dimitrij Aleshkov

• Hanne Nordqvist
• Marie-Louise Lövgren
• Roger Lindvall

SCOUTERNAS REVISIONSBYRÅ ÄR Grant Thornton med 
 Micael Schultze som huvudansvarig revisor och Pernilla 
 Varverud som suppleant. Verksamhetsrevisorer är Karolina Natt 
och Dag och Karl Stavaeus, som båda valdes på stämman 2020.
 

VALBEREDNINGEN VALDES PÅ stämman 2020 och består av:
• Hannah Stanton
• Jan Månsson
• Katarina Hedberg
• Patrik Redgård
• Anders Bernberg

• Viggo Forsman
• Cecilia Hansson
• Erika Gillbertsson

SCOUTERNAS GENOMFÖRANDEORGANISATION LEDS av de två 
generalsekreterarna som, tillsammans med ideella arbetsgrupper 
och kansli med anställd personal, har i uppdrag av styrelsen att 
genomföra verksamhetsplanen. 

DE NATIONELLA ARBETSGRUPPERNA leds i delat ledarskap av en 
ideell och en anställd ordförande. Övriga medlemmar i grupperna 
är i regel ideella. Under 2021 har följande arbetsgrupper varit 
aktiva:
Programgruppen
• Underhåller och utvecklar vårt scoutprogram
Arrangemangsgruppen
• Leder och stöttar våra nationella arrangemang till exempel Blå 
Hajken och Explorer Belt
HR-gruppen 
• Jobbar med förutsättningar och stöd för hållbart, ideellt arbete
Awards and Honors committé
• Tar emot nomineringar och beslutar om Scouternas 
 utmärkelser
Förvaltningsgruppen
• Granskar och godkänner kårstadgar, avvecklar scoutkårer,  
stöttar våra anläggningar och Arkiv och Museum 
Internationella gruppen
• Verkar för fler internationella upplevelser och kontakter
Scouternas E-tjänster
• Skapar smarta digitala lösningar som underlättar kårarbetet
Trygga Möten
• Underhåller och utvecklar konceptet Trygga Möten
Nationell jamboree 2022
•  Planerar och genomför vår nationella jamboree 2022
Svenska kontingenten till WSJ 2023
• Planerar och genomför resan för den svenska kontingenten till 
världsscoutjamboreen i Korea 2023
E-scoutgruppen
• Sammanhållande kring svenska scouters deltagande i Jota/Joti

Förvaltning

Årsredovisning
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Utveckling
Ledning utveckling 0 2 229 2 229 2 229 0 2 265 2 265 2 265
Programutveckling 0 1 379 1 379 1 379 0 772 772 772
Internationell scouting 0 778 778 778 0 441 441 441
Arrangemang 3 875 4 616 741 741 1 072 2 112 1 040 1 040
Trygga möten 530 973 443 222 1 481 1 670 189 95
Summa 4 405 -9 975 -5 570 -5 349 2 553 -7 260 -4 707 -4 612

Ledning och struktur        
Internationellt 0 589 589 589 22 241 219 219
Styrelse och Ledning 30 4 395 4 365 3 623 0 2 807 2 807 2 330
Avgifter andra organisationer 0 930 930 930 0 865 865  865 
Scouternas stämma 150 255 105 105 1 5 4 4
Externa relationer & finansiering 17 325 -4 126 13 199 11 879 14 593 -3 700 10 893 9 804
Summa 17 505 -10 295 7 210 6 632 14 616 -7 618 6 998 6 386

Service        
Kanslidrift 10 602 11 756 1 154 577 10 342 14 208 3 867 1 933
Scoutshop 15 840 14 364 1 476 517 13 679 13 243 435 152
Etjänster 0 4 156 4 156 0 0 3 714 3 714 0
Summa 26 442 -30 276 -3 834 -60 24 020 -31 165 -7 145 -1 781

Förvaltning
Anläggningar 717 1 165 448 0 572 1 184 612 0
Övergripande förvaltning 825 822 3 3 0 28 28 28
Arkiv 0 91 91 91 0 87 87 87
Museum 50 257 207 207 35 244 209 209
Summa 1 592 -2 335 -743 -295 607 -1 544 -937 -324

Resultat 83 243 -83 244 -1 901 85 976 -81 266 4 689 336
Jamboreer mm 31 945 -33 354 -1 409 -1 409 2 000 -2 304 -303 -303
Resultat inkl Jamboreer 115 188 -116 598 -1 410 -508 87 976 -83 570 4 386 33

Förändring eget kapital
 FÖRENINGSKAPITAL ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL   FOND FÖR VERKLIGT VÄRDE   BALANSERAT KAPITAL TOTALT EGET KAPITAL
Ingående balans 2021-01-01 5 500 000 7 892 306 717 813 8 590 271 22 700 390
Ändamålsbestämt av styrelsen   577 823  577 823  0
Utnyttjade ändamålsbestämda     
medel från tidigare år  984 717  984 717 0
Fond för verkligt värde    1 139 483  1 139 483
Årets resultat     3 996 554  3 996 554
Utgående balans 2021-12-31  5 500 000  7 485 413  1 857 296 12 993 719  27 836 428

Flerårsöversikt
 2021  2020 2019  2018  2017
Antal medlemmar  76 507  75 257  72 265  70 470  70 024
Medlemsavgifter  12 274 013 11 563 189  10 919 638  10 714 180  10 846 254
Gåvor  13 746 790 12 391 738  10 022 040  10 931 476  11 434 843
Bidrag  35 411 633  33 451 482  30 768 420  29 479 621  31 842 279
Nettoomsättning  14 790 133 13 280 300  57 931 467  42 416 987  53 572 229
Övriga intäkter  733 351  1 593 104  201 538  14 683  269 007
Totala intäkter  76 955 920 72 279 813  109 843 103 93 556 947 107 964 612
Resultat  4 403 448  1 614 533 684 863 221 525  5 744 422

Externt finansierade projekt
Scouterna strävar efter att finansiera utvecklingsprojekt via externa 
medel då så är möjligt. Under 2021 har följande externfinansierade 
projekt genomförts. 
     
PROJEKT FINANSIÄR BIDRAG 2021 (TKR)
Äg din natur Privat givare 524

OpenUp Wallenbergstiftelserna 914

Göra skillnad Forum Civ 560

Världsförbättrarprojektet Postkodstiftelsen 1344

Unga som gör världen bättre Folke Bernadottes 
gm internationell scouting minnesfond 373

Hos Scouterna är luften fri Svenskt friluftsliv 2266

Funka olika Svenskt friluftsliv 1549

Trygga möten Folkhälsomyndigheten 1100

Listening Ears Care about the Children 374

Jamboree 22 Kristianstads kommun  
 Event in skåne, Folke
 Bernadottes minnesfond 1995

Postkodlotteriet
Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges största lotterier. 
Postkodlotteriets vision är att världen behöver starka civilsamhäl
len. 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.

Resultatdisposition
FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION:
Balanserat resultat   9 308 084
Fond för verkligt värde  1 139 483
Årets resultat efter omföring    
av ändamålsbestämda medel   4 403 448
Att disponera   14 851 015
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning

Resultat och ställning
Beträffande företagets ställning i övrigt hänsvisas till efterföljande 
resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer 
och noter.

Årsredovisning
Scouterna 8020062942    



20

Resultaträkning
Belopp i kronor
 NOT 2021  2020
Verksamhetsintäkter   
Medlemsavgifter  2  12 274 013  11 563 189
Gåvor  3  13 746 790  12 391 738
Bidrag  4  35 411 633  33 451 482
Nettoomsättning  5  14 790 133  13 280 300
Övriga intäkter   733 351  1 593 104
Summa intäkter   76 955 920  72 279 813

Verksamhetskostnader 6,7
Ändamålskostnader  63 065 280 59 583 904
Insamlingskostnader  3 084 997 2 657 325
Administrationskostnader  7 601 374 7 252 321
Summa kostnader  -73 751 651 -69 493 550
Verksamhetsresultat   3 204 269 2 786 263
   
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper  8  793 793  619 603
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  2 463  3 402
Räntekostnader och liknande resultatposter 3 971 3 713
Summa resultat från finansiella investeringar  792 285  619 292
Resultat efter finansiella poster   3 996 554  3 405 555

Årets resultat   3 996 554  3 405 555

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)  3 996 554  3 405 555
Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medel från tidigare år   984 717  1 446 780
Ändamålsbestämning av medel  577 823 3 237 802

Kvarstående belopp för året/förändring 
balanserat kapital   4 403 448  1 614 533

Balansräkning
Belopp i kronor

Tillgångar
Anläggningstillgångar NOT 2021 12 31 2020 12 31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror 9  3 073 052  2 716 643
 
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark o markanläggningar  10  3 116 952  3 058 724
Inventarier  11  614 963  737 821
   3 731 915  3 796 545

Finansiella anläggningstillgångar   
Andel i koncernföretag  12  400 000  150 000
   400 000  150 000
   
Summa anläggningstillgångar   7 204 967  6 663 188

Omsättningstillgångar
Varulager mm  
Handelsvaror   7 555 127 7 071 733
   7 555 127  7 071 733
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   943 211  2 082 448
Beviljade bidrag 21  9 776 947  4 930 000
Övriga fordringar   1 582 922  1 653 980
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter  13  3 064 154  2 318 561
   15 367 234  10 984 989

 
Kortfristiga placeringar 14,19  12 088 946  8 599 578

Kassa och bank 15  8 950 486  8 283 166
        
Summa omsättningstillgångar   43 961 793 34 939 466

Summa tillgångar   51 166 760  41 602 654

Årsredovisning
Scouterna 8020062942    



21

Balansräkning fortsättning
Belopp i kronor

Eget kapital och skulder
 NOT 2021 12 31 2020 12 31
Eget kapital
Föreningskapital   5 500 000 5 500 000
Ändamålsbestämda medel  16  7 485 413  7 892 307
Fond för verkligt värde 19  1 857 296  717 813
Balanserat kapital   12 993 719 8 590 271
   27 836 428  22 700 391

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut  15    

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder   3 852 013  1 387 998
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag  17  6 313 997  9 312 316
Övriga skulder   412 188  405 776
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  18  12 752 134  7 796 173
   23 330 332  18 902 263

Summa eget kapital och skulder   51 166 760  41 602 654

Kassaflödesanalys
  2021 2020
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat   3 204 269  2 786 263
 
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar   1 688 189  1 424 405
Kortfristiga placeringar   1 139 483  717 813
Vinst vid försäljning av finansiella- och  
anläggningstillgångar     
Förlust vid försäljning av finansiella- och 
anläggningstillgångar    9 000
Erhållen ränta   2 463  3 402
Erhållna utdelningar   793 793  623 384
Erlagd ränta  3 971 3 713
Övrigt     5 219
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av verksamhetskapitalet   6 824 226  5 547 773

Förändring i verksamhetskapital
Förändring av varulager  483 394 1 010 613
Förändring av kundfordringar   1 139 237  2 344 199
Förändring av leverantörsskulder   2 464 015 3 988 489
Förändring övriga fordringar  5 521 482 5 333 009
Förändring kortfristiga skulder   1 964 054  1 981 006
Kassaflöde från verksamhetskapital  -437 570 -6 006 906

Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar  1 979 968 2 801 040
Förvärv av aktier i dotterbolag, Utbildningsbolaget 250 000 50 000
Förändring av kortfristiga finansiella placeringar -3 489 368  1 494 492
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 719 336 -1 356 548

   
Årets kassflöde   667 320 -1 815 681

Likvida medel vid årets början   8 283 166  10 098 847
Likvida medel vid årets slut   8 950 486  8 283 166

Årsredovisning
Scouterna 8020062942    



22

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Scouternas redovisnings och värderingsprinciper 
överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 
2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer 
för årsredovisning. Principerna är oförändrade 
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 kon
cernredovisning 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 erhållits. Netto
omsättning utgörs av intäkt vid försäljning av varor 
som normalt redovisas vid försäljningstillfället.

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 (så
väl 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. 

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 finasiella tillgångar klassificeras i kategorin 
Lånefordringar och kundfordringar och värderas till 
upplupet anskaffningsvärde.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Mark skrivs inte av. Scouterna använder kompo
nentavskrivning för sina byggnader 3075 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 pensionsutfäs
telser finns.

  
Not 2 - Medlemsavgifter  2021 2020
Medlemsavgifter  helår   11 161 643  10 543 300
Medlemsavgifter  halvår   1 651 590  1 620 630
Medlemsavgiftssubvention  597 870 714 720
Justering för inbetalningar gjorda i fel period  58 650  113 979
   12 274 013  11 563 189

Alla medlemmar i tillhör en scoutkår. Medlemsavgiften till Scouterna baseras på antalet medlem-
mar i kåren. 

Medlemsavgiften 2021 var 180 kronor per medlem och år
(Medlemsavgiften 2020 var 180 kronor per medlem och år)

Not 3 Gåvor  2021 2020 
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänheten   1 001 643  506 506
Basstöd Postkodlotteriet   11 003 570  10 000 000
Företag   1 525 000  1 535 000
Andra organisationer   66 577  219 732
Externa stiftelser och fonder   150 000  130 000
Andra gåvor     500
   13 746 790  12 391 738

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.

Not 4 - Bidrag  2021 2020 
Bidrag som redovisats i resultaträkningen
Externa stiftelser och fonder   7 920 418  4 300 815
Specialprojekt PostkodLotteriet   1 343 802  1 736 860
Företag    
Andra organisationer   122 000  50 878
Allmänheten   423 022  492 613
Andra bidrag     
   9 809 242  6 581 166

Offentliga bidrag
Statsbidrag MUCF   22 643 184  22 105 289
Offentlig sektor övrigt   2 959 207  4 765 028
   25 602 391  26 870 317

Summa bidrag totalt   35 411 633  33 451 482

Noter
Belopp i kronor om inte annat anges

Årsredovisning
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Not 5 - Nettoomsättning  2021 2020
Försäljning   12 961 480  11 869 518
Uthyrning anläggningar   461 277  404 549
Blå Hajken   434 559  286 644
Trygga möten  Webbplattform   8 723  224 630
Upplev   175 500  91 200
Redovisning, HR och IT   337 415  111 594
Scouternas stämma   725  5 185
Trygga möten  Licenser   12 000  
Tidningen Scout    114 500  56 500
Övriga intäkter   283 954  230 480
   14 790 133  13 280 300

Not 6 - Leasing
Scouterna leasar framförallt kontorslokaler. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 
1 518 252 Kr (1 514 268). Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
  2021 2020
Inom 1 år   1 550 244  1 517 532
25 år   3 981 323  1 701 845
Senare än 5 år    
   5 531 567  3 219 377

Avtal om lokalhyra: Avtal 1 (Scouterna) sträcker sig till 30 september 2025 och avtal 2 
(Museet) till 30 september 2024 med möjlig förlängning med tre år. Kanslierna i Göteborg, 
Västerås och Malmö hyr enstaka kontorsplatser i annan organisations lokaler.

Not 7 - Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
  2021  2020
Medelantalet anställda   57  59
kvinnor  64% 68%
män  36% 32%
annat  0% 0%
   
Könsfördelning i ledningen  
Styrelsen, andel män  56% 55%
Övriga ledande befattningshavare, andel män 29% 17%

Scouterna har ett kollektivavtal tecknat med Unionen och Fremia. Unionen har en lokal fack
klubb som samverkar regelbundet med arbetsgivaren.
   
Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
Löner till anställda  20 981 147 19 335 306
Sociala kostnader mm, anställda  9 077 296 7 546 592
Övriga personalkostnader  644 702 787 912
  -30 703 145 -27 669 810
I sociala kostnader ovan ingår pensionskostnader
med:  2 091 355 1 742 310

Ersättning till generalsekreterarna har utgått med fast månadslön. Ersättningen till general
sekreterarna och styrelse har under året uppgått till 1199 tKr (föregående år 1 138 tKr). 
Inga särskilda avtal avseende avgångsvederlag finns till Scouternas generalsekreterare.

Not 8 - Resultat från värdepapper   2021 2020
Utdelning   793 793  623 384
Förlust vid försäljning av värdepapper    9 000
Värdeförändring placeringar     5 219
   793 793  619 603

Not 9 - Balanserade utgifter för programvaror
Ackumulerade anskaffningsvärden  2021 2020
Vid årets början   7 293 313  5 106 015
Avyttringar och utrangeringar     
Årets anskaffningar   1 421 479  2 187 298
   8 714 792  7 293 313
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början  4 576 670 3 836 379
Avyttringar och utrangeringar     
Årets avskrivning enligt plan  1 065 070 740 291
  -5 641 740 -4 576 670
Redovisat värde vid årets slut   3 073 052  2 716 643

Not 10 - Byggnader, mark och  markanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden  2021 2020
Vid årets början   7 167 282  6 863 284
Avyttringar och utrangeringar     
Årets anskaffningar   285 602  303 998
   7 452 884  7 167 282
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början  4 108 558 3 887 341
Avyttringar och utrangeringar     
Årets avskrivning enligt plan  227 374 221 217
  -4 335 932 -4 108 558
Redovisat värde vid årets slut   3 116 952  3 058 724

Fastigheter Marknadsvärde 2014 Taxeringsvärde 2021 Taxeringsvärde 2020
Frustuna 1:11  4 000 000 Inget Inget
Eknö 1:696 (Vindalsö)  10 000 000 Inget Inget
Hamre 1:71 (Mullfjället)  2 300 000 Inget Inget
Gilwellstugan 3:2  11 500 000 Inget Inget
Rockelsta 3:74 (Mossen)  200 000 Inget Inget
  28 000 000

Not 11 - Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden  2021 2020
Vid årets början   5 877 435  5 567 691
Avyttringar och utrangeringar     
Årets anskaffningar   272 887  309 744
   6 150 322  5 877 435
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början  5 139 614 4 676 719
Avyttringar och utrangeringar     
Årets avskrivning enligt plan  395 745 462 895
  -5 535 359 -5 139 614
Redovisat värde vid årets slut   614 963  737 821
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Not 12 - Andelar i koncernföretag  2021 2020
Ingående anskaffningsvärde   150 000  100 000
Förvärv   250 000  50 000
Försäljningar    
Utgående anskaffningsvärde   400 000  150 000

Scoutförlaget AB
4.000 aktier 100%   400 000  100 000
Totalt eget kapital i Scoutförlaget AB   475 705  570 983
Årets resultat i Scoutförlaget AB   16 466  151 859

Scouternas Utbildningsbolag AB 
3000 aktier, 50% ägarandel   300 000 
Totalt eget kapital i Scouternas Utbildningsbolag AB  574 158 
Årets resultat i Scoutförlaget AB  25 842 
   
Not 13 - Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 2021 2020

Humanfonden   793 793  577 484
Väderholmen   389 622  379 563
Försäkring  Svedea   209 981  
Hyra anläggningar   163 500  
Hogia   111 519  105 708
Another Textile   1 104 338  1 002 863
Aros Congresscenter    30 043
Göteborgs scutdisktrikt   129 827 
Lokalhyra Göteborg och Malmö   97 007  86 670
Återbetalning Polen     112 215
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  64 567  24 015
   3 064 154  2 318 561

Not 14 - Kortfristiga placeringar  2021 2020
Ingående anskaffningsvärde   8 599 578  10 094 070
Köpt   2 927 484  300 000
Sålt  577 598 2 512 304
Värdeförändring   1 139 482  717 812
Reovisat värde vid årets slut   12 088 946  8 599 578

Specifikation (marknadsvärden) 
Penningmarknadsfond   12 088 946  8 599 578
Totalt kortfristiga placeringar    12 088 946  8 599 578
Scouterna är en ansvarsfull investerare. Placeringar bedöms utifrån både etiska och fi-
nansiella aspekter. Finansiella medel som inte behövs för löpande förvaltning kan place-
ras i en referensportfölj där räntebärande papper ska utgöra 30-40% och aktier 60-70%.

Not 15 - Skulder till kreditinstitut
Scouterna har en checkkredit uppgående till  2 MKr 
(2 MKr). Varav utnyttjad:   0  0

Not 16 - Ändamålsbestämda medel  2021 2020
Fond för framtida jamboreer   1 546 514  1 546 514
Nils och Erika Fredelins fond   782 578 782 578
Världsfonderna   476 783  476 783
Reparations och underhållsfond   912 460  748 461
Fond för arrangemangsstöd   372 800  336 400
Systrarna Aldes utbildningsfond   285 904  297 676
Minnet av WSJ 2011   350 000  350 000
Scouternas stödfond   535 910  484 907
Ofördelade ljus och valmedel   189 832  151 006
Hållbart engagemang   488 050  550 000
Hållbarhetsredovisning   237 500  300 000
Luddes flickscoutfond   40 132  21 032
Fond för ledarutveckling   16 950  16 950
Scouternas Etjänst   1 000 000  1 000 000
Regnbågsscouterna    18 850
Övriga fonder   250 000  811 150
   7 485 413  7 892 307

Not 17 - Skuld erhållna ej nyttjade bidrag     2021 2020
Skandia, Ideer för livet  J22   300 000  
Kristianstad Kommun  J22   1 143 315  2 442 663
Privat givare  Äg din natur    404 516  278 538
CATCH   275 918  
Forum Syd  Göra skillnad     559 859
FBM  Unga som gör världen bättre gm 
internationell scouting  714 450  
PostkodLotteriet  Världsförbättrarprojektet    1 343 802
Sv.Friluftsliv  Funka olika   719 720  109 703
Open up   2 606 077  3 520 031
Postkod (extra coronabidrag)    1 002 720
Roverforum     55 000
Odd Fellow - Day Camp Adventures   150 000  -
   6 313 997  9 312 316

Not 18 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  2021 2020
Personalkostnader   4 873 104  3 697 890
Scouternas Folkhögskola   1 500 000  1 889 249
Day camp adventures   900 000  
Jamboree 22    20 000
Revision   316 000  209 438
Äg din natur   4 733 165  
Almanacka provision    320 432
Övriga poster   429 867  1 659 164
   12 752 136  7 796 173

Not 19 Fond för verkligt värde  2021 2020
Värdeförändringar finansiella tillgångar   1 857 296  717 813

Not 20 - Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 2021 2020
Ställda säkerheter  Inga Inga
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Not 21 – Beviljade bidrag projekt  2021 2020
Göra skillnad   430 000
Open up   3 518 782  4 500 000
Catch   325 000 
Ideer för livet   300 000 
Day camp advenures   900 000 
Äg din natur   4 733 165 
   9 776 947  4 930 000

Not 22 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I början av 2022 gav Kulturdepartementet besked om ett extra pandemistöd till Scouterna på  
20 miljoner kronor. Stödet ska gå oavskortat till scoutverksamhet för barn och ungdomar och Scou
terna kommer under året att betala ut dessa pengar till scoutkårerna. Kriget i Ukraina kan komma 
att medföra börsnedgångar som påverkar värdet på värdepappersinnehav.

 Anna-Karin Hennig, generalsekreterare Johan Pettersson, generalsekreterare

 Ida Texell, ordförande Viktor Lundqvist, ordförande

 Linn Ternefors Joel Bergstrand
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REVISIONSBERÄTTELSE 
Till stämman i Scouterna 
Org.nr. 802006-2942 
Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Scouterna för år 
2021. Scouterna årsredovisning ingår på sidorna 17-25 i detta 
dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att stämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten "Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar" samt "De förtroendevalda revisorernas 
ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Det är styrelsen och generalsekreterarna som har ansvaret för den 
andra informationen. Den andra informationen återfinns på sidorna 1-
16 (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende denna) 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen 
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och generalsekreterarnas ansvar 

Det är styrelsen och generalsekreterarna som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreterarna ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
generalsekreterarna för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och generalsekreterarna avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

 

 

 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarnas uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
generalsekreterarna använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild 
av föreningens resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar samt stadgar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens och generalsekreterarnas förvaltning för Scouterna för år 
2021. 

Vi tillstyrker att stämman beviljar styrelsens ledamöter och 
generalsekreterarna ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 
Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens och generalsekreterarnas ansvar 

Det är styrelsen och generalsekreterarna som ansvarar för 
förvaltningen enligt stadgarna. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller generalsekreterarna i något väsentligt avseende företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Stockholm den                 

Grant Thornton Sweden AB 

 
 

Micael Schultze   
Auktoriserad revisor   

 
 

Karolina Natt och Dag Karl Stavaeus 
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor 
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Tillsammans gör vi skillnad


Viktor Lundqvist, ordförande


Ida Texell, ordförande


HEJ SCOUT! DU som är åtta, tretton, sjutton år. Som medlem i 
Scouterna gör du skillnad varje dag. Alla miljontals scoutmö-
ten runt om i Sverige där du deltar, alla hajker, all gemenskap 
och alla äventyr du är med och skapar. Det ska du vara stolt 
över. Du har utvecklats och bidragit till att dina kompisar 
vuxit. Du kanske har fått leda din patrull för första gången, 
eller varit med och bestämt programmet. Du kanske har varit 
på din första hajk, eller klivit på som ledare. Tillsammans har 
vi ordnat möten med nya insikter, äventyr och trygghet. Trots 
pandemin har du hängt kvar,  kanske digitalt eller utomhus. 
Det är just du som gör skillnad, kom ihåg det.


OCH HEJ DU som är ledare eller som på annat sätt finns som 
vuxen i rörelsen för att stötta alla unga scouter. Tack för att 
just du finns. Utan dig blir det inga scoutmöten, inga äventyr 
och ingen gemenskap. Du är möjliggörarare, planerare och 
trygghet. Om du är ny ledare vill vi säga ett extra välkommen. 
Tack för att du vill vara en del av vår fantastiska rörelse! Har 
du som leder tänkt på att du varje vecka bidrar till att unga 
människor får utvecklas, utmanas och ha roligt? Du kanske är 
en av dem som använt en av de 16 800 demokratihandböcker 
som skickats ut till kårer, och fått fler barn att bli nyfikna på 
demokrati? Eller har du kanske peppat en scout att våga testa 
något nytt och bli stolt över sig själv? Vi har hållit 900 utbild-
ningar inom Ledarskapsön där du lagt tid och energi för att 
utvecklas. Du har gått utbildningen Trygga möten och lämnat 
in registerutdrag för att vi alla vill ha en trygg gemenskap. 


VI RIKTAR OCKSÅ ett stort tack till scoutkåren. Det är runt er 
tillvaron kretsar. Ni har hållit i och hållit ut det här året. Till 
slut uppmärksammade regeringen det genom att ge ett extra 
tillskott till scoutrörelsen på 20 miljoner kronor, som tillfaller 
kårerna. Ni är så värda det. Många av er har jobbat fokuserat på 
att få ner köer och välkomna nya medlemmar – barn och vuxna 


ledare. Vi har en bit kvar mot målet att bli 100 000 medlem-
mar, men vi är på väg åt rätt håll tack vare er.


DU SOM ENGAGERAR dig nationellt, vet du hur viktig du 
är? Under 2021 har du kanske varit med i planeringen av 
Jamboree22, eller suttit kväll efter kväll för att utveckla Scou-
ternas program. Du har kanske planerat och omplanerat alla 
inställda arrangemang som nu ska bli av 2022. Du går först, 
puttar på där bak och håller ihop helheten. Utan dig blir det 
inga nationella storläger, inga resor till världsscoutjamboreen 
i Sydkorea 2023 och inget nationellt stöd till ledare. Så ett 
stort tack, du är värdefull och uppskattad.


HEJ VÄRLDEN, OCH du som kanske inte är scout men läser det 
här. Du som stöttar oss finansiellt eller med glada tillrop och 
genom att sprida ordet om vår verksamhet. Du gör skillnad. 
Scouterna vill vara en del av världen, av en positiv förändring. 
Under året har vi sett ett stort stöd från såväl offentliga aktörer 
som privata givare och stiftelser, vi har bjudits in till olika 
samarbeten och partnerskap. Tänk till exempel att fem svenska 
scouter fick representera Globala syd och den internationella 
scoutrörelsen på COP26 i november. Det möjliggjordes tack 
vare många vänner runt oss. Och till den 65 miljoner starka 
internationella scoutrörelsen vill vi bara säga: Tillsammans 
förändrar vi världen!


VÅRT SISTA HEJ blir ett unisont rop från och till oss alla i scout-
rörelsen. Vi riktar oss till dig som är ung, gammal, tonåring, 
ledare, nybliven scout, gammal i laget, fogde, kassör eller deltar 
i scouting på något annat sätt. Tack. Att just du är med gör 
skillnad. Du är en del av en fantastisk, demokratisk rörelse, 
som varje dag förändrar en ung människas liv. Genom att vara 
medlem i Scouterna är du med och påverkar varje dag, i det 
lilla och i det stora. Det är något att vara stolt över!  
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Hållbarhet


Foto: Fond & Fond


Samhällskraft  
för lokal och  
global hållbarhet


SCOUTERNAS VISION ÄR Unga 
som gör världen bättre. Det är 
därför självklart för oss att jobba 
med de globala målen för hållbar 
utveckling inom FN:s Agenda 
2030. Tillsammans med vår 
kärnverksamhet ger målen oss 
inspiration och vägledning för 
att nå de tre delarna i hållbar 
utveckling:  social, ekologisk och 
ekonomisk.
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Hållbarhet


Scouteffekten 
fungerar


Scouting gör skillnad 
för barns och ungas per-
sonliga utveckling, det 


vet vi genom internatio-
nella undersökningar. 
Kunskaper som scou-
terna samlar på sig har 
bestående effekter upp i 
vuxen ålder och positiv 
inverkan på samhället i 
stort. Det handlar bland 
annat om bättre psykisk 
och fysisk hälsa, minskat 
utanförskap, högre an-
ställbarhet, ökad natur- 
och miljömedvetenhet, 


stärkt demokrati och fler 
kompetenta ledare med 


goda värderingar. 
Vi kallar det 


scouteffekten.


Socialt hållbarhetsarbete 
– nytt projekt för stärkt 
psykisk hälsa


SEDAN 2005 HAR vi arbetat målmedvetet med Trygga möten 
för att skapa en trygg miljö där alla barn och unga får vara sig 
själva och utvecklas i sin egen takt. En miljö fri från kränk-
ningar och övergrepp. Inom Trygga möten finns bland annat 
en obligatorisk, digital utbildning för scoutledare över 15 år, 


workshops med specialutbildade samtalsledare och råd och stöd 
till ledare, scoutkårer och föräldrar. Under året har vi också till-
satt en ny samordnartjänst på nationell nivå. Med två personer 
som stöttar varandra i uppdraget blir Trygga möten-funktionen 
mer hållbar. 


UNDER 2021 HAR vi startat projektet We are all ears – stärkt 
psykisk hälsa, med stöd från Drottning Silvias stiftelse Care 
about the children och Folkhälsomyndigheten. Med lyhörda 
ledare som är trygga i samtal om känslor vill vi förebygga att 
dåligt mående utvecklas till psykisk ohälsa.


SAMTIDIGT FORTSÄTTER VI slipa ner trösklarna för att delta 
i vår verksamhet. Det kan handla om ekonomiska begräns-
ningar, fysisk och psykisk tillgänglighet eller hinder på grund av 
bristande inkludering. Ett projekt som vi är mycket stolta över 
är Funka olika i friluftslivet, finansierat av Svenskt Friluftsliv. 
Där har vi under året utbildat 418 ledare i hur de kan anpassa 
verksamheten för barn och unga med ADHD eller autism. 


För Scouterna handlar social hållbarhet om 
alla människors lika värde och barns och 
ungas rättigheter enligt FN:s barnkonvention. 


Funka  
olika- projektet 


uppmärksammas 
externt och  


internt 
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Hållbarhet


DRÖMMEN OM 
EN HÅLLBAR 


VÄRLD


30 JULI – 6 AUGUSTI 2022 • NORRA ÅSUM • KRISTIANSTAD


JAMBOREE22 är en värld fylld 
av äventyr och kompisar.


En hållbar värld, 
där tusentals scouter möts 


och tillsammans skapar 
vår gemensamma framtid. 


Så vad drömmer du om?


 F
O


TO
: P


at
rik


 H
ed


lju
ng


Ekologisk hållbarhet –  
fler världsförbättrare  
genom scouting


Ekonomisk hållbarhet  
– både eko och reko


SCOUTERNA VILL TA hänsyn till jordens resurser och minska 
våra ekologiska fotavtryck. Genom projektet Världsförbätt-
rarna, finansierat av Postkodlotteriet, har vi gett förutsättningar 
till yngre scouter att påverka i sitt närområde genom egna 
lokala projekt (läs mer på sidan 8). I 90 procent av projekten 
uttryckte barnen sin önskan att ta bättre hand om vår miljö. 
Engagemanget syns även i Lägereldsrapporten 2020 där 67 
procent av barn och unga säger att klimat och miljö är den 
viktigaste politiska frågan för deras generation.


I SAMARBETE MED Skandias Idéer för livet har vi under 2021 
startat projektet Naturen som plats för hållbart socialt och 
ekologiskt engagemang. Syftet är att utveckla nya programakti-
viteter som stärker ungas engagemang och förmåga att förändra 
världen. Arbetet är ett delprojekt inom lägret Jamboree22 med 
temat Drömmen om en hållbar värld.
 
VÅRT ENGAGEMANG FÖR ekologisk 
hållbarhet syns även i ett klimatnummer 
av medlemstidningen Scout, medlems-
kampanjen 40 dagar för klimatet och i 
projektet Göra skillnad, där vi skickade 
scouter till klimattoppmötet COP26. 


FÖR SCOUTERNA HANDLAR ekonomisk hållbarhet om att 
skapa ett sundare och hållbart liv för många med de medel 
Scouterna har. Vi främjar scoutrörelsens ekonomiska trygghet 
och stabilitet genom att ta ansvar för vår ekonomi och bygga 
legitimitet gentemot våra intressenter. All vår verksamhet följer 
regler, normer och lagstiftning i Sverige som reglerar hållbar 
utveckling. 


• Vår scoutshop lever som vi lär. Kläderna vi designar själva bär 
Scouternas värderingar in i minsta detalj. När vi kan väljer vi 
produkter som är producerade i Sverige. Scoutshopen följer cer-
tifieringarna Fairtrade, GOTS Global Organic Textile Standard, 
Zero Mission och Global Recycle Standard (GRS).
• Genom Scouternas stödfond erbjuder vi barn och unga med 
begränsade ekonomiska förutsättningar att få medlems- och 
deltagaravgifter, och viss utrustning, betalda. 


SCOUTERNAS FOLKHÖG-
SKOLA är en ovärderlig 


resurs för vår löpande 
kompetensutveckling. 


Under 2021 har vi utbil-
dat omkring 100 ideella 
utbildare i hållbarhet i 


Agenda 2030. På Allmän 
kurs och profilutbildning-


arna har unga ledare fått 
verktyg att leda sig själva och 


andra genom samhällets utma-
ningar. Deltagarna har bidragit 
konkret till en positiv utveck-


ling genom egna projekt.


Märken, halsdukar och 
skjortor finns i Scouter-
nas nätbutik. Plaggen är 
 Fairtrade-certifierade. 


Läs mer på  
www.scoutshop.se.


Vi stärker ungas engagemang 
inför Jamboree 2022.


På sidan 8  
kan du läsa mer 
om scouternas 
resa till FN:s 


klimattoppmöte 
hösten 2021


Genus


Inkludering


Klimat


Hållbarhet Scouterna ger även ut en hållbarhetsrapport.  
www.scouterna.se/dokument







Tillsammans mot målen


MÅL 1) 8 av 10 scouter har roligt och utvecklas 
på Scouterna.
MÅL 2) 70 procent av våra ledare och frivilliga 
upplever att de har ett hållbart engagemang där 
de får kraft och energi.


MÅL 1) Vi ökar tillväxttakten med tre procent 
genom att befintliga kårer växer och att vi 
ökar  antalet scoutverksamheter med 100 
stycken under verksamhetsperioden.
MÅL 2) 5 000 barn och unga som inte är 
scouter får en scoutupplevelse.
MÅL 3) 45 procent av alla föräldrar kan 
tänka sig Scouterna som en aktivitet för sin 
åttaåring.
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VERKSAMHETSPLANEN 2021–2022, SOM vi nu är halvvägs i, 
är kartan som visar vägen fram för hela rörelsen. Den ska hjälpa 
oss att driva verksamhetsutvecklingen i rätt riktning och stärka 
Scouternas varumärke. Den beskriver mål som vi vill uppnå 
och vad vi ska göra för att nå målen. Utan en karta är det lätt 
att gå vilse, särskilt om man är många som ska nå fram till 
samma mål. Därför är det viktigt att ha en verksamhetsplan, så 
att alla går åt samma håll.


OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS på sätt som vi inte kunde före-
ställa oss när vi beslutade om vår plan och våra mål i november 
2020. Utgångspunkten då var att identifiera samhällsutmaningar 
som vi scouter vill och kan göra någonting åt. Den psykiska ohäl-
san bland barn och unga ökar. Utanförskapet likaså. Demokratin 
är hotad och stillasittande framför skärmar gör att både barn 
och unga rör sig för lite. Dessutom behöver planeten räddas. Nu 
många månader senare kan vi konstatera, att även om vi inte 
kunde föreställa oss hur omvärlden skulle se ut, är utmaningarna 
i högsta grad fortfarande aktuella. 


OCH VI SCOUTER bidrar på många plan – varje dag. Vi har mer 
än hundra års erfarenhet av att bygga självkänsla och själv-
förtroende hos barn och unga. Vi utbildar ledare i alla åldrar 
och står ständigt upp för inkludering, mångfald och allas lika 
värde. Dessutom lär vi barn och unga om demokrati och att 
ta hand om jorden. Det ska vi fortsätta göra med hjälp av vår 
gemensamma karta. Vi gör alla olika bitar utifrån var vi finns 
i Scouternas verksamhet.


En rörelse i rätt riktning
Vi har tillsammans pekat ut och formulerat en riktning. Ledord 
på vägen ska hjälpa oss komma ihåg vad som är viktigt i allt vi 
gör. Den kommande verksamhetsperioden 2021–2022 är det 
implementering och kommunikation. 


Riktningen är att:
• Vi fortsätter att fokuserat jobba med att växa som rörelse.
• Vi gör scouting i nya former för att bredda vår medlemsbas. 
• Vi tryggar vår ekonomi genom flera oberoende intäktskällor.
• Vi driver utveckling i projektform och genom stora event, 


till exempel jamboreer.
• Vi möjliggör och lyfter fram det i vår verksamhet som gör 


skillnad i samhället lokalt och globalt. 
• Vi ökar vår synlighet för att associeras med spänning, 


utveckling och gemenskap genom att tydliggöra ledarskap, 
inkludering, att vi är en viktig samhällsaktör och att vi 
numera är en insamlingsorganisation.


Vart ska vi och hur tar vi oss dit?
Med utgångspunkt i allt det här och vårt nuläge föreslog styrel-
sen nio mål till stämman. Om vi uppfyller målen (helt, delvis 
eller överträffar dem) kommer de bidra till att vi uppfyller vår 
strategi. Genom det bidrar vi till att lösa samhällsutmaningar-
na, och till att nå de globala målen för hållbar utveckling inom 
FN:s Agenda 2030. 


Målen finns inom våra strategiområden: 
A. Scouterna utvecklas till förebilder
B. Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte
C. Fler ska få uppleva scouting
D. Förutsättningar


Den här årsberättelsen visar en del av det vi gjort hittills för 
att nå våra mål. Vi fortsätter att jobba mot dem. Under 2022 
kommer vi, utöver tusentals scoutmöten, att genomföra nästa 
nationella jamboree, en ny medlemsundersökning, nationella 
och internationella arrangemang, kurser och utbildningar, 
starta nya verksamheter och mycket, mycket mer. Och så ses vi 
förstås på Demokratijamboreen 2022. 


MÅL 1. Scouterna ska bidra med en stabil 
plattform som barn och unga kan luta sig mot 
och hjälpa dem att höja sina röster för att bli 
lyssnade på. Scouterna ska underlätta och driva 
påverkansarbetet för att skapa en bättre värld. 
På så sätt vågar fler barn och unga säga sin 
mening och bidra. 
MÅL 2. 75 procent av Sveriges politiska be
slutsfattare på alla nivåer tycker att scoutverk
samheten bidrar positivt till det egna samhället 
och stöttar verksamheten efter bästa förmåga. 


MÅL 1) 80 procent av kårerna upplever att 
processer och stödsystem underlättar det lokala 
arbetet.
MÅL 2) 15 procent av våra ovillkorade medel 
kommer från insamling och försäljning.


A


B


D


FÖREBILDER


FÖRUTSÄTTNINGAR


FÖRVÄNTNINGAR


UPPLEVA
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UNDER 2021 BLEV det tydligt att landets scouter går sam-
man för att höja sina röster – och att politikerna hör oss. 
Scouternas unga talespersoner har synts i allt från tv-soffor 


till våra egna sociala medier. Scoutkårer har nått ut med sin 
verksamhet i lokalsamhället och i artiklar i media, både med 
stöd av Scouternas riksorganisation och på egen hand. 


VÅREN 2021 FICK vi stor medial uppmärksamhet för att 
vi fortsatte att växa som rörelse, trots pandemin. Ett idogt 
påverkansarbete ledde i slutet av året fram till att Scouterna 


tilldelades 20 miljoner kronor i den statliga budgeten för 
2022. 


INTE MINST SER vi också att vår satsning Göra skillnad gjort 
avtryck. Genom den kunde fem ungdomar delta i klimat-
konferensen COP26 i Glasgow hösten 2021.  


MÅL 1. Scouterna ska bidra med en stabil 
plattform som barn och unga kan luta sig mot 
och hjälpa dem att höja sina röster. Scouterna 
ska driva påverkansarbetet för att skapa en 
bättre värld. 
MÅL 2. 75 procent av Sveriges politiska 
 beslutsfattare på alla nivåer tycker att scout
verksamheten bidrar positivt till det egna 
samhället. 


A. Scouterna utvecklas till förebilder


Vi jobbar för:


 Läs mer om COP26 på nästa sida.


Hör ni oss?!
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Tillsammans kan  
vi förändra världen


– SCOUTERNA OCH klimatfrågan går hand i hand 
för mig. Därför ser jag att COP26 är en perfekt 
plattform för engagemanget att sammanstråla 
på. Scouterna värnar om natur och mänskliga 
rättigheter, grundläggande värderingar när det gäller 


klimatfrågan. Som scout känner jag att vi har en 
skyldighet att agera nu, säger Agnes Hjortsberg.


DELEGATIONEN FÖRBEREDDE RESAN tillsammans under flera 
månader. De formulerade budskap, berättade om sina förbere-


delser på sociala medier, träffade politiker och var inbjudna till 
möten på bland annat miljödepartementet tillsammans med 
andra ungdomsorganisationer. Den viktigaste delen var att 
prata med unga scouter från länder som ingår i Globala syd, 


den fattiga delen av världen.
– En tonåring i Brasilien sa att allt det som folk sa 


inte kan hända, händer här just nu. Att höra det från 
en  16-årig scout gör att frågan kommer närmre. Vi vill 
lyfta deras röster. Att deras länder inte ska få förhandla 


eller berätta sina historier är upprörande och orättvist, 
säger Siri Ankarfors i Scouternas medlemstidning.


REDAN PÅ TÅGRESAN till Storbritannien mötte scouterna unga 
från olika länder som skulle till Glasgow för att bevaka konfe-
rensen och försöka påverka makthavarna. På plats deltog de i 
seminarier och pressträffar, lyssnade på föreläsningar och träffade 
människor. Den svenska delegationen hade också ett par platser 
som observatörer inom den blå zonen, där politiska förhandling-
ar ägde rum. Där mötte de diplomater, förhandlare och politiker. 
Scouterna lyfte också vad unga scouter i Globala syd upplever för 
konkreta klimatförändringar, och deltog i demonstrationer om 
hur klimatorättvisan påverkar unga i hela världen.


EN AV TOPPMÖTETS största frågor var att följa upp avtalet från 
COP21, som hölls i Paris för sex år sedan. Där lovade världens 
länder att bidra till att växthusgaser minskar och sträva efter 
att hålla global uppvärmning under 2 grader, helst inte mer än 
1,5. Scouterna satt med under en förhandling om artikel 6 i 
Parisavtalet, som rör handel med utsläppsminskningar. 


Delegationen ville också påverka på hemmaplan. Genom att 
kontakta media före, under och efteråt fick deltagandet stor 
medial uppmärksamhet, både i lokala medier och på nationell 
nivå. 


När FN:s klimatkonferens COP26 gick av stapeln i november hade 
Scouterna fem representanter på plats: Elin Wilhelmsson 24 år, Anton 
Foley 19 år, Sofia Westergren 20 år, Agnes Hjortsberg 19 år och Siri 
Ankarfors 20 år. De representerade svenska Scouterna och den inter-
nationella scoutorganisationen WAGGGS.


miljoner till kårerna
Ett intensivt påverkansarbete 


under 2021 gav äntligen resul
tat i den statliga rambudgeten 


för 2022 – och 20 miljoner 
kronor till landets scoutkårer. De 
viktigaste argumenten: Att Scou
terna missgynnats vid statens 


utdelning av coronastöd och att 
kårerna kunnat bedriva verksam
het under hela pandemin genom 


att anpassa verksamheten. 


Scouter hjälper i nöd
Ett gäng ungdomar som råkade 
ut för en båtolycka och ham


nade i vattnet hörsammades av 
en grupp scouter i Sollentuna. 


Tack vare snabbt agerande 
kunde samtliga fem ungdomar 
räddas: ”Det var självklart för 
oss att agera. Det var inte ens 
en tanke, bara action direkt. 
Det kändes som att vi var bra 
förberedda”, sa en av scoutle
darna som deltog i räddnings
insatsen i en tidningsintervju.


GENOM PROJEKTET VÄRLDSFÖRBÄTTRARNA har scouter i åldrarna åtta till tio 
år uppmuntrats att påverka och förändra sin närmiljö. Mellan 2019-2021 har 670 
lokala demokratiprojekt genomförts. Scouter har plockat skräp, ordnat utställningar, 
demonstrerat, lärt sig om yttrandefrihet och utsläpp. Vår demokratihandbok, som 
togs fram i början av projektet, har skickats ut i hela 16 800 exemplar till scoutkårer 
och andra organisationer.      


670 insatser 
för demokrati


20
A. Scouterna utvecklas till förebilder


Reportage i Scouter-
nas medlemstidning 
Scout nr 4, 2021.
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B. Vi överträffar förväntningar i varje möte 


Samspel ger 
oss energi


GRUNDEN I SCOUTRÖRELSEN är mötet 
mellan scouter och mellan scouter och 
ledare. Vi strävar efter att scouterna i varje 
möte upplever en verksamhet som är så 
bra att de inte kan tänka sig något roligare, 
mer spännande eller utvecklande. 


SCOUTERNA ÄR MED och skapar verksam-
heten med stöd av ledare som känner sig 
trygga och förberedda.


Vi jobbar för:
MÅL 1.  8 av 10 scouter har roligt och 
utvecklas på Scouterna.
MÅL 2.  70 procent av våra ledare och 
frivilliga upplever att de har ett hållbart 
engagemang där de får kraft och energi.
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MED FÖRELÄSNINGSSERIEN SCOUTSNACK på Youtube gav vi 
efterfrågat stöd till scouter, ledare och kåraktiva. I samarbete 
med Sensus skapade vi digital scouting kring aktuella ämnen 
och lockade omkring 450 deltagare. De två mest populära 
föreläsningarna handlade om smidiga scoutmöten på nätet och 
tips på bra aktiviteter för digitala scoutmöten. 


NÄR PANDEMIN SLOG till hade vi redan en fungerande digital 
infrastruktur på plats, inte minst för våra utbildningar. Scouter-
nas folkhögskola kunde genomföra omkring 60 kursomgångar 
av sina utbildningar som finns inom Ledarskapsön, med totalt 


drygt 900 deltagare. Drygt 3200 scoutledare har under året 
också gått våra webbutbildningar Trygga möten, Anpassat 
ledarskap och/eller Leda scouting distans.  


En utmaning framåt är att möta scoutrörelsens efterfrågan på 
utbildning efter pandemin. Att våra ledare är välutbildade, och 
att våra utbildningar håller hög kvalitet, är våra mest effektiva 
verktyg för att implementera Scouternas program i allt vi gör.


UNDER ÅRET HAR våra regionala utvecklingskonsulenter fort-
satt erbjuda kårstöd i form av bland annat programworkshops. 
Scouternas programgrupp har också fortsatt att utveckla nya 
kreativa verktyg tillsammans med scouter och ledare. Under 
2021 lanserades reflektionskortleken Lyktan för scouter och Fy-
ren för ledare, i samarbete med vårt projekt Funka olika. Kort-
lekarna används för att reflektera över det vi gör i Scouterna på 
fyra sätt: själv, genom rörelse, tillsammans och med material. 


MED VÅR PÅGÅENDE satsning, Eldstaden – hållbart ideellt en-
gagemang, vill vi lära oss mer om hur vi på bästa sätt kan stötta 
våra ledare och ideella. Eldstaden är ett verktyg för ledare och 
ideella på nationell, regional och lokal nivå. Förhoppningen 
är att stödet som tas fram ska bidra till att deras engagemang 
känns roligt och hållbart. Verktyget är döpt till Eldstaden för 
att följa Scouternas symboliska ramverk. De olika delarna heter: 
Tända gnistan (inför att ett uppdrag startas upp), Hålla elden 
igång (stöd under uppdragets gång) och Glödbädden (för när 
ett uppdrag avlutas eller pausas). 


ARBETSGRUPPEN, SOM BESTÅR av både ideella och anställda, 
har under 2021 arbetat intensivt med att verkställa implemen-
teringsplanen. Gruppen har bland annat tagit fram ett inter-
aktivt verktyg i samarbete med en extern part, och genomfört 
pilottester ute i verksamheten. Under 2022 kommer vi att ta 
ytterligare krafttag i frågan. Fortsättning följer! 


Under det gångna pandemiåret har vi hittat nya sätt att träffas för att 
lära av varandra. Inte minst genom digitala forum och utbildningar.


10 000
Ungefär så många aktiva, 
ideella scoutledare finns  
i dag runtom i landet. 


500 
Så många aktiva, ideella  


scoutledare har ett nationellt 
uppdrag. Det kan vara som 


utbildare (cirka 300), jamboree
engagerad, arrangemangs ledare 


eller som medlem i någon av  
våra nationella  
arbetsgrupper.


CORONA-
MÄRKE  
FÖR HEM-
UPPGIFTER


Ute i landet har kreativiteten 
blomstrat under pandemin. I 
Strängnäs gjorde scoutledaren 
Pernilla Hellström ett corona
märke för hemuppgifter när 
kårens vanliga scoutmöten 
ställdes in. Under 2021 såldes 
det i nästan 6000 exemplar.


Nya sätt att mötas


78 
procent


Så stor andel av våra scout
ledare med nationella uppdrag 


beskriver sitt engagemang i 
positiva ord, så som roligt, 
utvecklande, energigivande  


och hållbart. Det visar en enkät 
från Scouternas nationella 


HRgrupp. Vi ser det som en 
indikator på att de får kraft och 


energi av sitt uppdrag!


Reflektions-
kort leken 
Lyktan


B. Vi överträffar förväntningar i varje möte
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Scouting förändrar liv. Därför vill vi att fler 
får chansen att uppleva världens bästa fritid. 
Under hela pandemin fortsatte scoutkårerna i 
Sverige att bedriva scouting i trygga former.


C. Fler ska få uppleva scouting


Scouternas medlemsutveckling
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Varje dag fick vi  
tre nya medlemmar
2020 VAR ETT rekordår och vi fortsatte att växa under 2021 
– för åttonde året i rad. Trots pandemin blev vi 1250 fler 
scouter, vilket motsvarar fler än tre nya medlemmar om 
dagen. Nyckeln till framgång är digitala scoutmöten, små 
grupper och utomhusaktiviteter. Hos våra direktanslutna 
kårer ökade antalet medlemmar med 3,8 procent 2021.


Vi jobbar för:
MÅL 1. Vi ökar tillväxttakten med 3 procent genom att våra 
kårer växer. Vi ökar antalet scoutverksamheter med 100 
stycken under verksamhetsperioden.
MÅL 2. 5000 barn och unga som inte är scouter får en 
scoutupplevelse.
MÅL 3. 45 procent av alla föräldrar kan tänka sig Scouterna 
som en aktivitet för sin åttaåring.


DET STORA INTRESSET för naturen gynnade oss och genom 
satsningen Friluftslivets år ökade Scouternas synlighet. 
Tack vare ett ökat finansiellt stöd från stiftelser och privata 
givare kunde vi fortsätta driva verksamhet i nya områden 
och fler har fått prova på scouting. Förberedelserna för att ta 
emot barn och unga som inte är scouter på lägret Jamboree22 
har pågått under året och är en viktig del i arbetet för att fler 
ska få uppleva scouting. Runt om i Sverige finns 
flera goda exempel på kårer som arrangerat aktivi-
teter på skollov. 


PANDEMIN BIDROG TILL att vi testade nya former av rekry-
tering under 2021, då det var svårt att komma ut till skolor. 
Scouternas konsulenter har stöttat kårer i föräldra-
möten och det kommunikationsmaterial som tagits 
fram för att stötta vid rekrytering används av många kårer. Med 
nya sätt att rekrytera hoppas vi kunna nå nya målgrupper. 


Scouterna 
fortsätter  
att växa


141%


BENGTSFORS
68%


50%


42%


71%


VÄSTERÅS STIFT


TALLHAGEN


GUNNARSBYN


GREBO


46%


43%


 SLOTTSSTADEN


 LÖFTADALEN


Scoutkårer som 
vuxit mycket 
under 2021
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NÄR RÖRELSEN VÄXER får vi många nya ledare som behöver 
stöd för att utvecklas i sin roll och förstå vad scouting är. Under 
2021 lanserade vi därför en introduktionsguide för nya ledare. 
Gemensamt för de flesta nya ledare är att de vill …
• Känna sig välkomna i gemenskapen
• Få ett tydligt uppdrag och veta vad som förväntas
• Få information om det praktiska och rutiner i kåren
• Få stöd och känna delaktighet
• Förstå scouting om de inte varit scouter
Det här tog vi förstås fasta på när vi utvecklade guiden.


VI VET ATT det ser väldigt olika ut i olika delar av Sverige. Vissa 
kårer har långa köer, medan andra kämpar för att finnas kvar. 
Vårt mål är att vara 100 000 scouter år 2025, men om vi ska nå 
dit behöver alla hjälpas åt. Vi har en bit kvar. Köerna behöver 
kortas och kårer som blir mindre behöver fundera på hur de 
kan vända trenden. Scouterna erbjuder stöd i arbetet genom 
konsulenter som med uppsökande verksamhet kan stötta de 
kårer som vill växa och utvecklas. 2021 gjorde Scouternas kon-
sulenter 378 kårbesök, live och digitala, runt om i Sverige.


ETT SÄTT ATT växa är att minska det administrativa arbetet för 
ledare. Då kan vi locka fler vuxna att vilja engagera sig. Sam-
arbetet med Svenska kyrkan i Västerås stift, som inleddes 2020, 
är ett fint exempel. Med stöd av befintliga strukturer drivs nu 
scouting i tolv församlingar i Västmanland och Dalarna – ett 
arbete som tog fart under 2021.


UNDER ÅRET HAR Scouterna också börjat arbeta med hub-
bar, alltså kårer som startas för att utgöra ett administrativt 
nav.  Under hubbarna kan nya scoutverksamheter starta, som 
då får stöd med struktur och kunskap och en skjuts framåt i 
arbetet. Med hubbarna vill vi sänka trösklarna för att starta 
ny scoutverksamhet, och se till att de vuxnas engagemang 
verkligen når barnen. I slutet av året fick vi besked om stöd från 
Svenskt friluftsliv, som kommer möjliggöra rekrytering av två 
utvecklingskonsulenter. De ska stötta vid uppstart av de nya 
scoutverksamheterna. Några som redan är igång är Nordöstra 
Götalands Scoutdistrikt och Norra Smålands Scoutdistrikt. 


C. Fler ska få uppleva scouting


Ledaren är oumbärlig 
när vi blir ännu fler


”Det har gått bra. 
Vi startar en ny 
avdelning tack 
vare vykorten.”


UNDER 2021 SKICKADE vi 
ut 10 754 vykort till åtta- 
och nioåringar och bjöd in 
dem att prova på scouting 
i en kår i deras närhet. 


”De senaste åren 
har inflödet stan-
nat av även om 
pandemin tycks 
ha ökat intresset 


igen. Vykorten 
ökade antalet 


intresserade barn 
på plats, och det 
kom barn som 
inte kände de 
som redan var 


scouter.”


Luften är fri
Under 2021 satte vi extra fokus på friluftslivet genom satsningen 


Friluftslivets år. Under vår egen hashtag #Redoför-
friluftsliv gjorde vi en rad kommunikations och 


påverkansinsatser. Vi uppmanade scouter och 
andra att varje månad ta sig an utmaningar 
anpassade till olika åldersgrupper, tog fram 
filmer och ordnade webbinarier. Vi skickade 
vykort till ordföranden och vice ordföranden 
i nämnder, kommun och regionstyrelser, 
tog fram programmaterial om allemansrät


ten och skapade ett friluftsnätverk. Med 
mera! Läs mer på scouterna.se. 


Vi vill att scouting ska vara en av de mest eftertraktade fritidsaktivite-
terna för barn. Genom verksamhet som ger gemenskap och roliga upp-
levelser behåller vi scouter. Våra undersökningar om varför våra scouter 
slutar visar att ledaren har stor betydelse. 


Lyckad kampanj


Två kårer berättar:
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Det ska vara  
lätt att driva kår


D. Förutsättningar


Vi jobbar för:
MÅL 1. 80 procent av kårerna upplever att 
processer och stödsystem underlättar det 
lokala arbetet.
MÅL 2. 15 procent av våra  ovillkorade 
medel kommer från insamling och 
 försäljning.


VI VILL SKAPA, utveckla och driva en verksamhet som förflyttar 
scout rörelsen framåt inom våra tre strategiområden Förebilder,  
Förväntningar och Uppleva scouting. För att det ska lyckas  behöver 
flera förutsättningar finnas på plats.  
 
UNDER 2021 HAR vi framför allt fokuserat på att förbättra E-tjänster, 
digitaliserade verktyg och plattformar för att göra det enklare och 
roligare att driva scoutkår. 
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DET HAR VARIT viktigt för oss att plattformarna ska prata med 
varandra, där Scoutnet är navet. Som användare ska du bara 
behöva hålla reda på en inloggning, för att ta ett exempel. 
Pandemin har gjort sig påmind genom att en redan stark efter-
frågan på utvecklarkompetens ökat ännu mer. Oavsett om det 
har handlat om att anställa eller hyra in resurser så har det varit 
mycket svårt för en liten organisation som Scouterna att få tag 
på rätt kompetens. Det har lett till att Scouterna har fått lägga 
utveckling på kö, en situation vi delar med andra sektorer och 
som vi bedömer består kommande år.


FÖR SCOUTERNA ÄR det en överlevnadsfråga att det anses en-
kelt och roligt att driva scoutkår. Vägen dit är bland annat vår 
satsning på att digitalisera en stor del av ledarstödet, en satsning 


SCOUTSTUGA.SE 
lanserades under året 
och kommer på sikt 
bli samlingsplatsen 
för alla scoutstugor, 
vindskydd och läger


platser i Sverige. 


som kommer att fortsätta och följas upp med användarunder-
sökningar. Vi tror att vi har goda chanser att nå vårt mål om 80 
procents nöjda kårer.


SCOUTERNAS ANLÄGGNINGAR HAR under året haft en mycket 
låg beläggning på grund av pandemin. Genom visst statligt stöd 
och stark kostnadskontroll har det ekonomiska utfallet landat 
på cirka 200 000 kronor sämre än budget, vilket i samman-
hanget får anses vara på en hanterbar nivå. 
 
PANDEMIN BIDROG TILL att satsningen på företagssamarbeten, 
i syfte att sprida ut Scouternas intäktskällor, i det närmaste 
avstannade helt. Nyckeltalet i planen för 2021–2022 om 15 
procent fri finansiering blir därför mycket svårt att nå. Utfallet 
för 2021 blev två procent. 


Under året har Scouterna fortsatt bygga en stabil grund för att kunna 
stödja kårerna på bästa sätt. Flera plattformar har utvecklats, så som 
scouterna.se, scoutstuga.se, aktivitetsbanken.se och scoutkårskartan.


AKTIVITETSBANKEN  
har fått ytterligare 


funktioner och är nu helt 
redo att ta emot aktivite
ter från alla scoutledare 


runt om i Sverige.


MEDLEMSREGISTRET 
Scoutnet fick systemstöd för 
att vi enklare ska kunna hålla 
koll på uppvisandet av regis
terutdrag. Allt efter beslut på 
Scouternas stämma 2020. 


UTBILDNINGSPLATTFORMEN 
för webbkurser har bytts ut i sam


arbete med Scouternas utbild
ningsbolag. Nu har den stöd för 
ScoutID för enklare inloggning. 


NYA SCOUTERNA.SE  
lanserades 2021. 59 
procent av besökarna 


använder nu en mobilte
lefon och sajten är helt 
anpassad för det. Visste 
du att det populäraste 
sökordet på sajten är 


Märken? Och att en av de 
mest lästa frågorna i en 


FAQ är: Hur bor man under 
jamboreen?


Digitalt ledarstöd


D. Förutsättningar


På nya scoutstuga.se hittar  
du bland annat Scouternas 
anläggning Mullfjällsstationen.


Aktivitetsbanken har förbättrats. 


Nya scouterna.se lanserades 
våren 2021.
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Organisation


SCOUTERNAS VERKSAMHET BYGGER på att lära av varandra, 
i allt vi gör. Därför tror vi på delat ledarskap. Oavsett om 
det handlar om ideella krafter, ideella och anställda ihop, 
eller anställda i sina uppdrag, så vill vi leda tillsammans. 


INOM SCOUTERNA HANDLAR delat ledarskap om att lära 
sig att leda och bli ledd. Ledarskap är ett uppdrag och ett 
förtroende och något som vi utövar och gör. Vi tror att alla 


kan kliva på ett ledaruppdrag med rätt träning, och vi vill 
att alla som önskar ska få möjlighet att prova på. För oss är 
det viktigt. Vi växlar gärna roller.


GENOM DELAT LEDARSKAP tar vi Learning by doing vidare 
genom hela organisationen. Vi utbyter mer kunskap, når 
längre och jobbar mer hållbart. Och inte minst – vi växer i 
våra roller, hinner reflektera och ha roligt.


GENOM ATT LEDA jämställt anställda och ideella tillsammans 
får vi bredare kompetens från första mötet. Vi underlättar 
för våra ledare att ta sig an större uppgifter, gör det lättare 
att kliva av och på olika uppdrag, och att avlasta varandra 
och växeldra. Men vi skapar också nätverk av människor i 
Sverige och världen, av människor i olika åldrar, med olika 
kunskaper, erfarenheter och drivkrafter som är ovärderliga 
för oss.


Vi lär av varandra


Scouterna inför delat 
ledarskap på högsta verk-


ställande nivå. Det visar på 
mod och framåtanda. Nu 
kan vi utveckla organisa-


tionen snabbare samtidigt 
som vi arbetar i ett hållbart 


ledarskap för en  hållbar 
arbetsplats.


/ Johan


Att få in en individ som 
ser vår organisation och 


vårt uppdrag med fräscha 
ögon har varit  underbart. 
Med delat ledarskap kan 


vi  fortsätta med det löpan-
de arbetet i ansträngda  


situationer och bygga bort 
flaskhalsar.


/ Anna-Karin


Sedan hösten 2021 
har Scouterna två 
generalsekreterare, 
AnnaKarin Hennig 
och Johan Pettersson.
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Organisation


Så organiserar vi oss
Scouterna har i många år arbetat med delat 
ledarskap på olika nivåer, från scoutpatrullen 
till styrelsens två ordförande.


UNDER 2021 TOGS  ytterligare ett steg när posten som general-
sekreterare bemannades med två personer, Anna-Karin Hennig 
och Johan Pettersson.


SCOUTERNAS STYRELSE VALDES på stämman 2020 och har 
under 2021 bestått av:
• Ida Texell, Ordförande
• Viktor Lundqvist, Ordförande
• Joel Bergstrand, International Commissioner
• Linn Ternefors, International Commissioner
• Albin Junhede
• Dimitrij Aleshkov
• Hanne Nordqvist
• Marie-Louise Lövgren
• Roger Lindvall


SCOUTERNAS REVISIONSBYRÅ ÄR Grant Thornton med Mi-
cael Schultze som huvudansvarig revisor och Pernilla Varverud 
som suppleant. Verksamhetsrevisorer är Karolina Natt och Dag 
och Karl Stavaeus, som båda valdes på stämman 2020.


VALBEREDNINGEN VALDES PÅ stämman 2020 och består av:
• Hannah Stanton
• Jan Månsson
• Katarina Hedberg
• Patrik Redgård
• Anders Bernberg
• Viggo Forsman
• Cecilia Hansson
• Erika Gillbertsson


SCOUTERNAS GENOMFÖRANDEORGANISATION LEDS av de 
två generalsekreterarna som, tillsammans med ideella arbets-
grupper och kansli med anställd personal, har i uppdrag av 
styrelsen att genomföra verksamhetsplanen. 


DE NATIONELLA ARBETSGRUPPERNA leds i delat ledarskap 
av en ideell och en anställd ordförande. Övriga medlemmar 
är i regel ideella. Under 2021 har följande arbetsgrupper varit 
aktiva:
Programgruppen
• Underhåller och utvecklar vårt scoutprogram
Arrangemangsgruppen
• Leder och stöttar våra nationella arrangemang till exempel Blå 
Hajken och Explorer Belt
HR-gruppen 
• Jobbar med förutsättningar och stöd för hållbart, ideellt arbete
Awards and Honors committé
• Tar emot nomineringar och beslutar om Scouternas 
 utmärkelser
Förvaltningsgruppen
• Granskar och godkänner kårstadgar, avvecklar scoutkårer, 
stöttar våra anläggningar och Arkiv och Museum 
Internationella gruppen
• Verkar för fler internationella upplevelser och kontakter
Scouternas E-tjänster
• Skapar smarta digitala lösningar som underlättar kårarbetet
Trygga Möten
• Underhåller och utvecklar konceptet Trygga Möten
Nationell jamboree 2022
•  Planerar och genomför vår nationella jamboree 2022
Svenska kontingenten till WSJ 2023
• Planerar och genomför resan för den svenska kontingenten 
till världsscoutjamboreen i Korea 2023
E-scoutgruppen
• Sammanhållande kring svenska scouters deltagande i Jota/Joti


Tankar från styrelsen om året  
som gått och om framtiden


LINN TERNEFORS:


”Jag sitter i Scouternas styrelse för att få vara 
med och skapa förutsättningar för att fler barn 
och unga ska få uppleva personlig utveckling 
genom scouting. Som International Commis-


sioner får jag göra det både på en strategisk och 
operativ nivå. Det är givande och utvecklande också 


på ett personligt plan. Vår satsning på nystartskonsulenter 
för att kunna ge barn och unga på nya platser möjlighet 
att utvecklas genom scouting var ett viktigt initiativ 2021. 
Det händer glädjande nog massor både 2022 och 2023. 
En viktig utmaning är att lyckas bemanna och skapa håll-
bara förutsättningar för våra ideella. Här kommer vi kunna 
dra nytta av vårt nya verktyg Eldstaden.”


HANNE NORDQVIST:


”Det absolut viktigaste Scouterna har gjort un-
der 2021 är att fortsätta skapa och hålla igång 
så mycket aktiviteter trots pandemin. Scouterna 
är en otroligt viktig rörelse i vårt samhälle, som 


lär barn och unga att använda sin röst och vara 
aktiva demokratibärare och medmänniskor. Där 


vill jag bidra!  Jag tror den viktigaste utmaningen 2022 
är att skapa förutsättningar för att ge fler - helst alla - en 
scoutupplevelse. Hur når vi ut och hur tar vi emot alla som 
vill komma in i rörelsen? Ju fler vi blir desto fler jobbar för 
visionen Unga som gör världen bättre!”


DIMITRIJ ALESHKOV:


”Scouterna är den bästa organisationen i världen 
som med hjälp av demokratiska processer ser 
till att flera unga ledare är rustade att leda den-
na värld till en bättre plats. Att vi anpassat oss 


till pandemi och samtidigt kunnat växa i antal 
medlemmar är tecken på att vi gör ett bra jobb. Nu 


ska vi fortsätta vägleda rörelsen genom nya utmaningar.”
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN


Scouterna är en ideell förening som organiserar scoutrörel-
sen i Sverige i enlighet med sina stadgar och på uppdrag av 
världsorganisationerna World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts (WAGGGS) och World Organization of the 
Scout Movement (WOSM). Vi är partipolitiskt och religiöst 
obundna och har funnits i Sverige sedan 1910. SCOUTER-
NAS SYFTE ÄR att utveckla barn och unga till trygga och 
ansvarsfulla medborgare, lokalt och globalt. Det sker med 
scoutmetoden som pedagogisk grund och utifrån värde-
ringarna i scoutlagen och scoutlöftet. 


Huvuddelen av vår verksamhet sker i scoutkårerna. Det är 
scoutkårerna som organiserar scoutverksamhet, och som 
genom sina aktiviteter utvecklar barn och unga till trygga 
och ansvarsfulla medborgare. Organisationen Scouterna är 
en del i detta genom stöd och utveckling till scoutkårerna. 
Stöd och utveckling beskrivs i aktuell verksamhetsplan, 
som går i linje med Scouternas strategi. 


Verksamhetsplanen har fyra områden. Inom området 
Förebilder skapar vi en plattform för att barn och unga ska 
kunna göra sina röster hörda samt arbetar med kännedom 
om scouting hos beslutsfattare. Inom området Förvänt-
ningar ligger scouternas upplevelse i fokus och att den leve-
reras av scoutledare på ett hållbart sätt. Området Uppleva 
har som mål att vi blir fler och att vi är valbara av föräldrar. 
Området Förutsättningar bygger stödprocesser och säkrar 
finansiering. 


Verksamhetsplanen löper under år 2021 och 2022. Mål-
uppfyllelsen halvvägs bedöms som god men verksamhets-
planens totala måluppfyllelse utvärderas när år 2022 har 
passerat. I den löpande verksamheten mäts progress konti-
nuerligt och kommuniceras även löpande till medlemmar 
och allmänheten i olika kanaler. 


Alla scoutkårer utgör tillsammans Scouternas stämma, 
vårt högsta beslutande organ. Stämman bestämmer om 
verksamhetsplan, budget och väljer en styrelse, som ge-
nom generalsekreterarna ansvarar för genomförande. All 
scoutledarutbildning är delegerad till Stiftelsen Scouternas 
folkhögskola. 


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
Trots coronapandemin scoutkårerna hållit igång under 
2021, och Scouternas medlemsantal ökade för åttonde året i 
rad. Scouterna har nu 76 507 medlemmar, en ökning med 1 
250 scouter från förra året. Under året har tre nya scoutkå-
rer beviljats anslutning till Scouterna. 


Arbetet med de nationella arrangemangen Jamboree 2022 
och Svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen 2023 
har fortsatt och arbetet med Demokratijamboree 2022 har 
påbörjats. Scouternas förvaltningsmöte 2021 genomfördes 
digitalt den 26 september. Scouterna var representerade på 
de digitala världskonferenserna som WAGGGS och WOSM 
höll i juli och augusti.


Styrelsen har under året fattat beslut om att fortsätta sats-
ningen på Scouternas utbildningsbolag och påbörja proces-
sen med GSAT och CAT, de två världsorganisationernas 
kvalitetssäkringsverktyg. 


Tack vare vårt målinriktade påverkansarbete beslutade Sve-
riges riksdag hösten 2021 om ett statligt återställningsstöd 
till Scouterna på 20 miljoner kronor. Stödet går oavkortat 
till Sveriges scoutkårer och betalas ut under 2022. Detta 
stöd kombinerat med den avklingande smittspridningen i 
Sverige gör att vi ser positivt på den fortsatta verksamheten. 


RESULTAT OCH STÄLLNING


Genom god ekonomisk förvaltning, ett större statsbidrag 


än budgeterat och färre resor och möten, uppgår Scouter-
nas resultat till drygt 4,4 miljoner kronor. Verksamheten 
har under året drabbats ekonomiskt av minskad försäljning 
och inställda arrangemang.


ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT


Scouterna är en ansvarsfull investerare och under året har 
styrelsen fattat beslut om en uppdaterade riktlinjer för 
finansiella placeringar. Placeringar bedöms utifrån både 
etiska och finansiella aspekter. Finansiella medel som inte 
behövs för löpande förvaltning kan placeras i en referen-
sportfölj där räntebärande papper ska utgöra 30-40% och 
aktier 60-70%.


HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR


Scouterna lämnar separat Hållbarhetsrapport.


FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING


Trots den osäkra omvärld som vi befinner oss i ser Scou-
terna ljust på framtiden. Vi ser ett ökat intresse från barn 
och dess föräldrar och likaså från samhällets institutioner. 
När det gäller vår finansiering är det statliga statsbidraget av 
största vikt och det är av största vikt att detta stöd kvarstår 
på dagens nivå och med god framförhållning, oavsett poli-
tiskt styre. Den anställda bemanningen bedöms bibehållas 
på nuvarande nivå men är också avhängig extern finansie-
ring i verksamhetsutvecklingsprojekt.  


Härmed avger styrelsen och generalsekreterarna  
årsredovisning för Scouterna (802006-2942) för år 2021.


Årsredovisning
Scouterna 8020062942    


Förvaltningsberättelse
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Budget och resultat per verksamhetsområde 


Belopp i tusental kronor     Varav    Varav
 Intäkter Kostnader Resultat utveckling Intäkter Kostnader Resultat utveckling
Medlemsutveckling
Regionala kanslier 0 11 913 11 913 1 191 38 8 965 8 927 893
Medlemsutveckling projekt 4 704 4 705 1 1 7 534 8 587 1 053 1 053
Summa 4 704 -16 618 -11 914 -1 192 7 572 -17 552 -9 980 -1 946


Medlemsavgifter och statsbidrag
Medlemsavgifter 11 190 450 10 740 10 740 12 300 744 11 556 11 556
Statsbidrag 17 315 3 463 13 852 0 22 643 4 606 18 037 0
Summa 28 505 -3 913 24 592 10 740 34 943 -5 350 29 594 11 556
 
Kommunikation         
Ledning Kommunikation 0 4 573 4 573 4 573 0 4 939 4 939 4 939 
Produktion/Tjänster 0 929 929 762 0 1 064 1 064 873
Scout 90 1 960 1 870 1 870 115 2 009 1 895 1 895
Press/Opinion 0 1 000 1 000 1 000 0 341 341 341
Marknadsföring/Rekrytering 0 1 000 1 000 1 000 0 517 517 517
Summa 90 -9 462 -9 372 -9 205 114 -8 871 -8 756 -8 565


Utbildning        
Trygga Möten 0 370 370 370 9 377 368 368
Värdebaserat Ledarskap 0 0 0 0 1 540 1 530 10 10
Summa 0 -370 -370 -370 1 549 -1 907 -378 -378


BUDGET 2021 UTFALL 2021


Scouterna har i många år arbetat med delat ledarskap  
på olika nivåer, från scoutpatrullen till styrelsens två  
ordförande. Under 2021 togs  ytterligare ett steg när posten som 
generalsekreterare bemannades med två personer, Anna-Karin 
Hennig och Johan Pettersson.


SCOUTERNAS STYRELSE VALDES på stämman 2020 och har 
under 2021 bestått av:
• Ida Texell, Ordförande
• Viktor Lundqvist, Ordförande
• Joel Bergstrand, International Commissioner
• Linn Ternefors, International Commissioner
• Albin Junhede
• Dimitrij Aleshkov


• Hanne Nordqvist
• Marie-Louise Lövgren
• Roger Lindvall


SCOUTERNAS REVISIONSBYRÅ ÄR Grant Thornton med 
 Micael Schultze som huvudansvarig revisor och Pernilla 
 Varverud som suppleant. Verksamhetsrevisorer är Karolina Natt 
och Dag och Karl Stavaeus, som båda valdes på stämman 2020.
 


VALBEREDNINGEN VALDES PÅ stämman 2020 och består av:
• Hannah Stanton
• Jan Månsson
• Katarina Hedberg
• Patrik Redgård
• Anders Bernberg


• Viggo Forsman
• Cecilia Hansson
• Erika Gillbertsson


SCOUTERNAS GENOMFÖRANDEORGANISATION LEDS av de två 
generalsekreterarna som, tillsammans med ideella arbetsgrupper 
och kansli med anställd personal, har i uppdrag av styrelsen att 
genomföra verksamhetsplanen. 


DE NATIONELLA ARBETSGRUPPERNA leds i delat ledarskap av en 
ideell och en anställd ordförande. Övriga medlemmar i grupperna 
är i regel ideella. Under 2021 har följande arbetsgrupper varit 
aktiva:
Programgruppen
• Underhåller och utvecklar vårt scoutprogram
Arrangemangsgruppen
• Leder och stöttar våra nationella arrangemang till exempel Blå 
Hajken och Explorer Belt
HR-gruppen 
• Jobbar med förutsättningar och stöd för hållbart, ideellt arbete
Awards and Honors committé
• Tar emot nomineringar och beslutar om Scouternas 
 utmärkelser
Förvaltningsgruppen
• Granskar och godkänner kårstadgar, avvecklar scoutkårer,  
stöttar våra anläggningar och Arkiv och Museum 
Internationella gruppen
• Verkar för fler internationella upplevelser och kontakter
Scouternas E-tjänster
• Skapar smarta digitala lösningar som underlättar kårarbetet
Trygga Möten
• Underhåller och utvecklar konceptet Trygga Möten
Nationell jamboree 2022
•  Planerar och genomför vår nationella jamboree 2022
Svenska kontingenten till WSJ 2023
• Planerar och genomför resan för den svenska kontingenten till 
världsscoutjamboreen i Korea 2023
E-scoutgruppen
• Sammanhållande kring svenska scouters deltagande i Jota/Joti


Förvaltning


Årsredovisning
Scouterna 8020062942    
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Utveckling
Ledning utveckling 0 2 229 2 229 2 229 0 2 265 2 265 2 265
Programutveckling 0 1 379 1 379 1 379 0 772 772 772
Internationell scouting 0 778 778 778 0 441 441 441
Arrangemang 3 875 4 616 741 741 1 072 2 112 1 040 1 040
Trygga möten 530 973 443 222 1 481 1 670 189 95
Summa 4 405 -9 975 -5 570 -5 349 2 553 -7 260 -4 707 -4 612


Ledning och struktur        
Internationellt 0 589 589 589 22 241 219 219
Styrelse och Ledning 30 4 395 4 365 3 623 0 2 807 2 807 2 330
Avgifter andra organisationer 0 930 930 930 0 865 865  865 
Scouternas stämma 150 255 105 105 1 5 4 4
Externa relationer & finansiering 17 325 -4 126 13 199 11 879 14 593 -3 700 10 893 9 804
Summa 17 505 -10 295 7 210 6 632 14 616 -7 618 6 998 6 386


Service        
Kanslidrift 10 602 11 756 1 154 577 10 342 14 208 3 867 1 933
Scoutshop 15 840 14 364 1 476 517 13 679 13 243 435 152
Etjänster 0 4 156 4 156 0 0 3 714 3 714 0
Summa 26 442 -30 276 -3 834 -60 24 020 -31 165 -7 145 -1 781


Förvaltning
Anläggningar 717 1 165 448 0 572 1 184 612 0
Övergripande förvaltning 825 822 3 3 0 28 28 28
Arkiv 0 91 91 91 0 87 87 87
Museum 50 257 207 207 35 244 209 209
Summa 1 592 -2 335 -743 -295 607 -1 544 -937 -324


Resultat 83 243 -83 244 -1 901 85 976 -81 266 4 689 336
Jamboreer mm 31 945 -33 354 -1 409 -1 409 2 000 -2 304 -303 -303
Resultat inkl Jamboreer 115 188 -116 598 -1 410 -508 87 976 -83 570 4 386 33


Förändring eget kapital
 FÖRENINGSKAPITAL ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL   FOND FÖR VERKLIGT VÄRDE   BALANSERAT KAPITAL TOTALT EGET KAPITAL
Ingående balans 2021-01-01 5 500 000 7 892 306 717 813 8 590 271 22 700 390
Ändamålsbestämt av styrelsen   577 823  577 823  0
Utnyttjade ändamålsbestämda     
medel från tidigare år  984 717  984 717 0
Fond för verkligt värde    1 139 483  1 139 483
Årets resultat     3 996 554  3 996 554
Utgående balans 2021-12-31  5 500 000  7 485 413  1 857 296 12 993 719  27 836 428


Flerårsöversikt
 2021  2020 2019  2018  2017
Antal medlemmar  76 507  75 257  72 265  70 470  70 024
Medlemsavgifter  12 274 013 11 563 189  10 919 638  10 714 180  10 846 254
Gåvor  13 746 790 12 391 738  10 022 040  10 931 476  11 434 843
Bidrag  35 411 633  33 451 482  30 768 420  29 479 621  31 842 279
Nettoomsättning  14 790 133 13 280 300  57 931 467  42 416 987  53 572 229
Övriga intäkter  733 351  1 593 104  201 538  14 683  269 007
Totala intäkter  76 955 920 72 279 813  109 843 103 93 556 947 107 964 612
Resultat  4 403 448  1 614 533 684 863 221 525  5 744 422


Externt finansierade projekt
Scouterna strävar efter att finansiera utvecklingsprojekt via externa 
medel då så är möjligt. Under 2021 har följande externfinansierade 
projekt genomförts. 
     
PROJEKT FINANSIÄR BIDRAG 2021 (TKR)
Äg din natur Privat givare 524


OpenUp Wallenbergstiftelserna 914


Göra skillnad Forum Civ 560


Världsförbättrarprojektet Postkodstiftelsen 1344


Unga som gör världen bättre Folke Bernadottes 
gm internationell scouting minnesfond 373


Hos Scouterna är luften fri Svenskt friluftsliv 2266


Funka olika Svenskt friluftsliv 1549


Trygga möten Folkhälsomyndigheten 1100


Listening Ears Care about the Children 374


Jamboree 22 Kristianstads kommun  
 Event in skåne, Folke
 Bernadottes minnesfond 1995


Postkodlotteriet
Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges största lotterier. 
Postkodlotteriets vision är att världen behöver starka civilsamhäl
len. 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.


Resultatdisposition
FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION:
Balanserat resultat   9 308 084
Fond för verkligt värde  1 139 483
Årets resultat efter omföring    
av ändamålsbestämda medel   4 403 448
Att disponera   14 851 015
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning


Resultat och ställning
Beträffande företagets ställning i övrigt hänsvisas till efterföljande 
resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer 
och noter.


Årsredovisning
Scouterna 8020062942    
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Resultaträkning
Belopp i kronor
 NOT 2021  2020
Verksamhetsintäkter   
Medlemsavgifter  2  12 274 013  11 563 189
Gåvor  3  13 746 790  12 391 738
Bidrag  4  35 411 633  33 451 482
Nettoomsättning  5  14 790 133  13 280 300
Övriga intäkter   733 351  1 593 104
Summa intäkter   76 955 920  72 279 813


Verksamhetskostnader 6,7
Ändamålskostnader  63 065 280 59 583 904
Insamlingskostnader  3 084 997 2 657 325
Administrationskostnader  7 601 374 7 252 321
Summa kostnader  -73 751 651 -69 493 550
Verksamhetsresultat   3 204 269 2 786 263
   
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper  8  793 793  619 603
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  2 463  3 402
Räntekostnader och liknande resultatposter 3 971 3 713
Summa resultat från finansiella investeringar  792 285  619 292
Resultat efter finansiella poster   3 996 554  3 405 555


Årets resultat   3 996 554  3 405 555


Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)  3 996 554  3 405 555
Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medel från tidigare år   984 717  1 446 780
Ändamålsbestämning av medel  577 823 3 237 802


Kvarstående belopp för året/förändring 
balanserat kapital   4 403 448  1 614 533


Balansräkning
Belopp i kronor


Tillgångar
Anläggningstillgångar NOT 2021 12 31 2020 12 31


Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror 9  3 073 052  2 716 643
 
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark o markanläggningar  10  3 116 952  3 058 724
Inventarier  11  614 963  737 821
   3 731 915  3 796 545


Finansiella anläggningstillgångar   
Andel i koncernföretag  12  400 000  150 000
   400 000  150 000
   
Summa anläggningstillgångar   7 204 967  6 663 188


Omsättningstillgångar
Varulager mm  
Handelsvaror   7 555 127 7 071 733
   7 555 127  7 071 733
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   943 211  2 082 448
Beviljade bidrag 21  9 776 947  4 930 000
Övriga fordringar   1 582 922  1 653 980
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter  13  3 064 154  2 318 561
   15 367 234  10 984 989


 
Kortfristiga placeringar 14,19  12 088 946  8 599 578


Kassa och bank 15  8 950 486  8 283 166
        
Summa omsättningstillgångar   43 961 793 34 939 466


Summa tillgångar   51 166 760  41 602 654


Årsredovisning
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Balansräkning fortsättning
Belopp i kronor


Eget kapital och skulder
 NOT 2021 12 31 2020 12 31
Eget kapital
Föreningskapital   5 500 000 5 500 000
Ändamålsbestämda medel  16  7 485 413  7 892 307
Fond för verkligt värde 19  1 857 296  717 813
Balanserat kapital   12 993 719 8 590 271
   27 836 428  22 700 391


Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut  15    


Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder   3 852 013  1 387 998
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag  17  6 313 997  9 312 316
Övriga skulder   412 188  405 776
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  18  12 752 134  7 796 173
   23 330 332  18 902 263


Summa eget kapital och skulder   51 166 760  41 602 654


Kassaflödesanalys
  2021 2020
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat   3 204 269  2 786 263
 
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar   1 688 189  1 424 405
Kortfristiga placeringar   1 139 483  717 813
Vinst vid försäljning av finansiella- och  
anläggningstillgångar     
Förlust vid försäljning av finansiella- och 
anläggningstillgångar    9 000
Erhållen ränta   2 463  3 402
Erhållna utdelningar   793 793  623 384
Erlagd ränta  3 971 3 713
Övrigt     5 219
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av verksamhetskapitalet   6 824 226  5 547 773


Förändring i verksamhetskapital
Förändring av varulager  483 394 1 010 613
Förändring av kundfordringar   1 139 237  2 344 199
Förändring av leverantörsskulder   2 464 015 3 988 489
Förändring övriga fordringar  5 521 482 5 333 009
Förändring kortfristiga skulder   1 964 054  1 981 006
Kassaflöde från verksamhetskapital  -437 570 -6 006 906


Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar  1 979 968 2 801 040
Förvärv av aktier i dotterbolag, Utbildningsbolaget 250 000 50 000
Förändring av kortfristiga finansiella placeringar -3 489 368  1 494 492
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 719 336 -1 356 548


   
Årets kassflöde   667 320 -1 815 681


Likvida medel vid årets början   8 283 166  10 098 847
Likvida medel vid årets slut   8 950 486  8 283 166


Årsredovisning
Scouterna 8020062942    
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Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper


Allmänna redovisningsprinciper
Scouternas redovisnings och värderingsprinciper 
överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 
2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer 
för årsredovisning. Principerna är oförändrade 
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 kon
cernredovisning 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 erhållits. Netto
omsättning utgörs av intäkt vid försäljning av varor 
som normalt redovisas vid försäljningstillfället.


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 (så
väl 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. 


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 finasiella tillgångar klassificeras i kategorin 
Lånefordringar och kundfordringar och värderas till 
upplupet anskaffningsvärde.


Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Mark skrivs inte av. Scouterna använder kompo
nentavskrivning för sina byggnader 3075 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 pensionsutfäs
telser finns.


  
Not 2 - Medlemsavgifter  2021 2020
Medlemsavgifter  helår   11 161 643  10 543 300
Medlemsavgifter  halvår   1 651 590  1 620 630
Medlemsavgiftssubvention  597 870 714 720
Justering för inbetalningar gjorda i fel period  58 650  113 979
   12 274 013  11 563 189


Alla medlemmar i tillhör en scoutkår. Medlemsavgiften till Scouterna baseras på antalet medlem-
mar i kåren. 


Medlemsavgiften 2021 var 180 kronor per medlem och år
(Medlemsavgiften 2020 var 180 kronor per medlem och år)


Not 3 Gåvor  2021 2020 
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänheten   1 001 643  506 506
Basstöd Postkodlotteriet   11 003 570  10 000 000
Företag   1 525 000  1 535 000
Andra organisationer   66 577  219 732
Externa stiftelser och fonder   150 000  130 000
Andra gåvor     500
   13 746 790  12 391 738


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.


Not 4 - Bidrag  2021 2020 
Bidrag som redovisats i resultaträkningen
Externa stiftelser och fonder   7 920 418  4 300 815
Specialprojekt PostkodLotteriet   1 343 802  1 736 860
Företag    
Andra organisationer   122 000  50 878
Allmänheten   423 022  492 613
Andra bidrag     
   9 809 242  6 581 166


Offentliga bidrag
Statsbidrag MUCF   22 643 184  22 105 289
Offentlig sektor övrigt   2 959 207  4 765 028
   25 602 391  26 870 317


Summa bidrag totalt   35 411 633  33 451 482


Noter
Belopp i kronor om inte annat anges
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Not 5 - Nettoomsättning  2021 2020
Försäljning   12 961 480  11 869 518
Uthyrning anläggningar   461 277  404 549
Blå Hajken   434 559  286 644
Trygga möten  Webbplattform   8 723  224 630
Upplev   175 500  91 200
Redovisning, HR och IT   337 415  111 594
Scouternas stämma   725  5 185
Trygga möten  Licenser   12 000  
Tidningen Scout    114 500  56 500
Övriga intäkter   283 954  230 480
   14 790 133  13 280 300


Not 6 - Leasing
Scouterna leasar framförallt kontorslokaler. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 
1 518 252 Kr (1 514 268). Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
  2021 2020
Inom 1 år   1 550 244  1 517 532
25 år   3 981 323  1 701 845
Senare än 5 år    
   5 531 567  3 219 377


Avtal om lokalhyra: Avtal 1 (Scouterna) sträcker sig till 30 september 2025 och avtal 2 
(Museet) till 30 september 2024 med möjlig förlängning med tre år. Kanslierna i Göteborg, 
Västerås och Malmö hyr enstaka kontorsplatser i annan organisations lokaler.


Not 7 - Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
  2021  2020
Medelantalet anställda   57  59
kvinnor  64% 68%
män  36% 32%
annat  0% 0%
   
Könsfördelning i ledningen  
Styrelsen, andel män  56% 55%
Övriga ledande befattningshavare, andel män 29% 17%


Scouterna har ett kollektivavtal tecknat med Unionen och Fremia. Unionen har en lokal fack
klubb som samverkar regelbundet med arbetsgivaren.
   
Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
Löner till anställda  20 981 147 19 335 306
Sociala kostnader mm, anställda  9 077 296 7 546 592
Övriga personalkostnader  644 702 787 912
  -30 703 145 -27 669 810
I sociala kostnader ovan ingår pensionskostnader
med:  2 091 355 1 742 310


Ersättning till generalsekreterarna har utgått med fast månadslön. Ersättningen till general
sekreterarna och styrelse har under året uppgått till 1199 tKr (föregående år 1 138 tKr). 
Inga särskilda avtal avseende avgångsvederlag finns till Scouternas generalsekreterare.


Not 8 - Resultat från värdepapper   2021 2020
Utdelning   793 793  623 384
Förlust vid försäljning av värdepapper    9 000
Värdeförändring placeringar     5 219
   793 793  619 603


Not 9 - Balanserade utgifter för programvaror
Ackumulerade anskaffningsvärden  2021 2020
Vid årets början   7 293 313  5 106 015
Avyttringar och utrangeringar     
Årets anskaffningar   1 421 479  2 187 298
   8 714 792  7 293 313
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början  4 576 670 3 836 379
Avyttringar och utrangeringar     
Årets avskrivning enligt plan  1 065 070 740 291
  -5 641 740 -4 576 670
Redovisat värde vid årets slut   3 073 052  2 716 643


Not 10 - Byggnader, mark och  markanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden  2021 2020
Vid årets början   7 167 282  6 863 284
Avyttringar och utrangeringar     
Årets anskaffningar   285 602  303 998
   7 452 884  7 167 282
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början  4 108 558 3 887 341
Avyttringar och utrangeringar     
Årets avskrivning enligt plan  227 374 221 217
  -4 335 932 -4 108 558
Redovisat värde vid årets slut   3 116 952  3 058 724


Fastigheter Marknadsvärde 2014 Taxeringsvärde 2021 Taxeringsvärde 2020
Frustuna 1:11  4 000 000 Inget Inget
Eknö 1:696 (Vindalsö)  10 000 000 Inget Inget
Hamre 1:71 (Mullfjället)  2 300 000 Inget Inget
Gilwellstugan 3:2  11 500 000 Inget Inget
Rockelsta 3:74 (Mossen)  200 000 Inget Inget
  28 000 000


Not 11 - Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden  2021 2020
Vid årets början   5 877 435  5 567 691
Avyttringar och utrangeringar     
Årets anskaffningar   272 887  309 744
   6 150 322  5 877 435
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början  5 139 614 4 676 719
Avyttringar och utrangeringar     
Årets avskrivning enligt plan  395 745 462 895
  -5 535 359 -5 139 614
Redovisat värde vid årets slut   614 963  737 821
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Not 12 - Andelar i koncernföretag  2021 2020
Ingående anskaffningsvärde   150 000  100 000
Förvärv   250 000  50 000
Försäljningar    
Utgående anskaffningsvärde   400 000  150 000


Scoutförlaget AB
4.000 aktier 100%   400 000  100 000
Totalt eget kapital i Scoutförlaget AB   475 705  570 983
Årets resultat i Scoutförlaget AB   16 466  151 859


Scouternas Utbildningsbolag AB 
3000 aktier, 50% ägarandel   300 000 
Totalt eget kapital i Scouternas Utbildningsbolag AB  574 158 
Årets resultat i Scoutförlaget AB  25 842 
   
Not 13 - Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 2021 2020


Humanfonden   793 793  577 484
Väderholmen   389 622  379 563
Försäkring  Svedea   209 981  
Hyra anläggningar   163 500  
Hogia   111 519  105 708
Another Textile   1 104 338  1 002 863
Aros Congresscenter    30 043
Göteborgs scutdisktrikt   129 827 
Lokalhyra Göteborg och Malmö   97 007  86 670
Återbetalning Polen     112 215
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  64 567  24 015
   3 064 154  2 318 561


Not 14 - Kortfristiga placeringar  2021 2020
Ingående anskaffningsvärde   8 599 578  10 094 070
Köpt   2 927 484  300 000
Sålt  577 598 2 512 304
Värdeförändring   1 139 482  717 812
Reovisat värde vid årets slut   12 088 946  8 599 578


Specifikation (marknadsvärden) 
Penningmarknadsfond   12 088 946  8 599 578
Totalt kortfristiga placeringar    12 088 946  8 599 578
Scouterna är en ansvarsfull investerare. Placeringar bedöms utifrån både etiska och fi-
nansiella aspekter. Finansiella medel som inte behövs för löpande förvaltning kan place-
ras i en referensportfölj där räntebärande papper ska utgöra 30-40% och aktier 60-70%.


Not 15 - Skulder till kreditinstitut
Scouterna har en checkkredit uppgående till  2 MKr 
(2 MKr). Varav utnyttjad:   0  0


Not 16 - Ändamålsbestämda medel  2021 2020
Fond för framtida jamboreer   1 546 514  1 546 514
Nils och Erika Fredelins fond   782 578 782 578
Världsfonderna   476 783  476 783
Reparations och underhållsfond   912 460  748 461
Fond för arrangemangsstöd   372 800  336 400
Systrarna Aldes utbildningsfond   285 904  297 676
Minnet av WSJ 2011   350 000  350 000
Scouternas stödfond   535 910  484 907
Ofördelade ljus och valmedel   189 832  151 006
Hållbart engagemang   488 050  550 000
Hållbarhetsredovisning   237 500  300 000
Luddes flickscoutfond   40 132  21 032
Fond för ledarutveckling   16 950  16 950
Scouternas Etjänst   1 000 000  1 000 000
Regnbågsscouterna    18 850
Övriga fonder   250 000  811 150
   7 485 413  7 892 307


Not 17 - Skuld erhållna ej nyttjade bidrag     2021 2020
Skandia, Ideer för livet  J22   300 000  
Kristianstad Kommun  J22   1 143 315  2 442 663
Privat givare  Äg din natur    404 516  278 538
CATCH   275 918  
Forum Syd  Göra skillnad     559 859
FBM  Unga som gör världen bättre gm 
internationell scouting  714 450  
PostkodLotteriet  Världsförbättrarprojektet    1 343 802
Sv.Friluftsliv  Funka olika   719 720  109 703
Open up   2 606 077  3 520 031
Postkod (extra coronabidrag)    1 002 720
Roverforum     55 000
Odd Fellow - Day Camp Adventures   150 000  -
   6 313 997  9 312 316


Not 18 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  2021 2020
Personalkostnader   4 873 104  3 697 890
Scouternas Folkhögskola   1 500 000  1 889 249
Day camp adventures   900 000  
Jamboree 22    20 000
Revision   316 000  209 438
Äg din natur   4 733 165  
Almanacka provision    320 432
Övriga poster   429 867  1 659 164
   12 752 136  7 796 173


Not 19 Fond för verkligt värde  2021 2020
Värdeförändringar finansiella tillgångar   1 857 296  717 813


Not 20 - Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 2021 2020
Ställda säkerheter  Inga Inga
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Not 21 – Beviljade bidrag projekt  2021 2020
Göra skillnad   430 000
Open up   3 518 782  4 500 000
Catch   325 000 
Ideer för livet   300 000 
Day camp advenures   900 000 
Äg din natur   4 733 165 
   9 776 947  4 930 000


Not 22 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I början av 2022 gav Kulturdepartementet besked om ett extra pandemistöd till Scouterna på  
20 miljoner kronor. Stödet ska gå oavskortat till scoutverksamhet för barn och ungdomar och Scou
terna kommer under året att betala ut dessa pengar till scoutkårerna. Kriget i Ukraina kan komma 
att medföra börsnedgångar som påverkar värdet på värdepappersinnehav.


 Anna-Karin Hennig, generalsekreterare Johan Pettersson, generalsekreterare


 Ida Texell, ordförande Viktor Lundqvist, ordförande


 Linn Ternefors Joel Bergstrand
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Tack till alla er  
som är med och  
bidrar till Scouterna!
Akademiska skolan i Husby


Alla privata givare


Baden Powell Fellows  
Swedish Chapter


Drottningens stiftelse Care 
About the Children  
(Listening Ears)


Event in Skåne


Folke Bernadotteakademin


Folke Bernadottes  
Minnesfond


Folkhälsomyndigheten


Folkspel


Forum Civ


Friluftsfrämjandet


Fryshuset


Fryshuset grundskola västra-
Grenspecialisten


H M Konungen


Husbygårdsskolan


Ideell Arena


Idéer för livet


Innocenceorden


Konungens stiftelse  
Ungt Ledarskap


Kristianstads kommun


Lindsténska stiftelsen


LSU


Marianne och Marcus  
Wallenbergs Stiftelse


MUCF


Postkodlotteriet


Ragnhild Frykbergs stiftelse


Rinkeby-Kista fritid


Sensus studieförbund


Stena


Sveaskog


Svenskt friluftsliv


Timmermansorden


WAGGGS


World Scout Foundation


WOSM


Scouterna Box 420 34 126 12 Stockholm | info@scouterna.se | 08-568 432 00 | Org.nr 802006-2942






 
  2022-06-09 14:06:39 CEST
  109.104.20.21
  Anna-Karin
  Hennig
  1968-02-28
  Anna-Karin Hennig
  196802286663
  


 
  2022-06-09 14:17:42 CEST
  90.225.162.209
  Linn Viola Margareta
  Ternefors
  1988-07-16
  Linn Viola Margareta Ternefors
  198807162923
  


 
  2022-06-09 15:52:41 CEST
  149.157.98.249
  Ulf Johan Axel
  Pettersson
  1979-12-22
  Ulf Johan Axel Pettersson
  197912226912
  


 
  2022-06-09 14:02:34 CEST
  85.230.246.171
  Ida Karolina
  Natt Och Dag
  1993-10-23
  Ida Karolina Natt Och Dag
  199310238945
  


 
  2022-06-09 18:19:18 CEST
  94.234.98.72
  Hanne
  Nordqvist
  1993-02-26
  Hanne Nordqvist
  199302260329
  


 
  2022-06-10 13:13:31 CEST
  193.180.232.242
  Karl Viktor Emanuel
  Lundqvist
  1985-05-20
  Karl Viktor Emanuel Lundqvist
  198505205792
  


 
  2022-06-13 16:18:49 CEST
  88.131.44.131
  Nils Per Micael
  Schultze
  1959-05-26
  Nils Per Micael Schultze
  195905260419
  


 
  2022-06-13 09:21:32 CEST
  90.129.220.114
  ALBIN
  ASKMAN JUNHEDE
  1991-11-21
  ALBIN ASKMAN JUNHEDE
  199111212891
  


 
  2022-06-10 06:27:34 CEST
  83.209.73.222
  Ida
  Texell
  1980-01-20
  Ida Texell
  198001203564
  


 
  2022-06-09 14:16:02 CEST
  84.55.84.175
  JOEL
  BERGSTRAND
  1996-07-12
  JOEL BERGSTRAND
  199607123552
  


 
  2022-06-09 14:07:37 CEST
  213.65.157.231
  ROGER
  LINDVALL
  1964-09-17
  ROGER LINDVALL
  196409171912
  


 
  2022-06-12 23:47:06 CEST
  109.43.50.170
  DMYTRO
  ALESHKOV
  1983-04-04
  DMYTRO ALESHKOV
  198304040499
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     f9767537-9f22-44be-a374-128266971ce9
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-06-09T12:01:02.324Z
    r1NSZWv1tc
    
     r1NSZWv1tc
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/rygtgvJF5
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/rygtgvJF5/notifications/r1NSZWv1tc
     Dokument att signera
     karl.stavaeus@scouterna.se
     2022-06-09T12:01:01.982Z
     244e9a6a-fe7d-40d1-9d92-535111064614
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-06-09T12:01:02.354Z
    Hk7SbZPktq
    
     Hk7SbZPktq
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SkXggDyKq
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SkXggDyKq/notifications/Hk7SbZPktq
     Dokument att signera
     johan.pettersson@scouterna.se
     2022-06-09T12:01:01.995Z
     622a4a27-4ad3-4229-9d0d-958cdc0a9054
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-09T12:01:31.621Z
    rk2txv1tc
    
     
      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
      85.230.246.171
      2022-06-09T12:01:31.597Z
    
     rk2txv1tc
     2022-06-09T12:01:31.597Z
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/rk2txv1tc
     /envelopes/r1CMkDJtq
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/rk2txv1tc
     Karolina
     Natt och Dag
     85.230.246.171
   
  
   
    signature.created
    2022-06-09T12:02:35.135Z
    ByJmywkKq.bc23b502-05b7-4c91-a3ae-4d332633e88c
    
     ByJmywkKq.bc23b502-05b7-4c91-a3ae-4d332633e88c
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq/signatures/ByJmywkKq.bc23b502-05b7-4c91-a3ae-4d332633e88c
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq
     
      /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/rk2txv1tc
      Ida Karolina
      Natt Och Dag
      1993/10/23
      199310238945
    
     signed
     bankid-se
     Ida Karolina
     Natt Och Dag
     1993/10/23
     85.230.246.171
     
      ByJmywkKq
      cb4e43c0-2efb-40fc-88f7-41acddbe6a3a
      true
      2022-06-09T12:02:34.504Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPk42UHY5SGdjZlJaRXJNVTByeE5GT0lTUnN1dUVnMUwvQ0xwaHI3SDlSdnM9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5jWTZ4MEgrdnB6RTlrMFRoanM1Vnl2Y0VidkMxR2tmMTFNMVdCTzRSci80PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5ZcEh2dld2WUFqdnhVMnhRMXRET1I5T2YrT0xFWXkydjlveGlvRHQrUVpyMGVlVFllL3NWeFo1Skc4WmtnSWZUeGl2Y1BJSUR2bmFYTHp0d25DNXZBNldMQklRUnRhOE1ET1R0NFRxNU1DdzROeE5yVmtRYkV5dXhmY3haSU9yMGNDeExyR2ZSTnRHZnJDNyt0Qi96c0ozVUlPTEJhbXRTaUZ3Tlk2Nk5FbUNXY29xZGlkeHFHNDlzSmU5WndsT0t0dUxXQ09WODUrRHRkakQrQzg4ak4yWStBL1h0cnQySnZzYVJ6c1lOOUE0NVZXTkM2bXVDUGZQbTFOZVl2QU1VdjdRK0FzT1VzN2hYNmhENnJuVTJzWnhwVjl5NDJRMEhyU3dsZUc4Y0VDWEJmWGJUSlZSVERJd2gvbWs5RlhvR1JGUERGZFJvUVBrWjdjNlN4cmxKOGc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGbmpDQ0E0YWdBd0lCQWdJSVdEUWxSMnVwNXd3d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl3TURjeE5USXlNREF3TUZvWERUSTFNRGN4TlRJeE5UazFPVm93Z2VNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1SVXdFd1lEVlFRRURBeE9ZWFIwSUU5amFDQkVZV2N4RlRBVEJnTlZCQ29NREVsa1lTQkxZWEp2YkdsdVlURVZNQk1HQTFVRUJSTU1NVGs1TXpFd01qTTRPVFExTVVFd1B3WURWUVFwRERnb01qQXdOekUySURFd0xqSTFLU0JKWkdFZ1MyRnliMnhwYm1FZ1RtRjBkQ0JQWTJnZ1JHRm5JQzBnVFc5aWFXeDBJRUpoYm10SlJERWlNQ0FHQTFVRUF3d1pTV1JoSUV0aGNtOXNhVzVoSUU1aGRIUWdUMk5vSUVSaFp6Q0NBU0l3RFFZSktvWklodmNOQVFFQkJRQURnZ0VQQURDQ0FRb0NnZ0VCQU5IL25lNDVYcjhYZE9mbncyZlZVT1NMcnZYZnducEkxRlpwRTdzMHhtNFZpY1F2K2dWWkFVY3Vac2F4RDN5ckpZbHE0aVVOZW5aLzVCNWdBVHgrVERQNGJxcTI3S2gwM3JXY1FVb3BXUTJydTRQL1IwV21DYzZYQkx6aXFMYW1KZ00wd2E0NFJFbDJlL3U5bUVseWhtR2NBc1hhSFlncUo0ZnRJUDBqY2paclBNN1BqSmJqSFhuRWNJRmI5cytvMnZvSFRpdEtvN0tWRHl1MjJDOE9QdEExSVQwbUI1VHpvRG5zc3NxbTRaQzRFL21pTEdQdW9iaHlWY2JNOXhURXV4aFFidnQ5czZsbE94YVlyRUxia1JHTGNYTXJNTjdZeFQyY2kzNWIvbzEyYU1McHVlU1E0dGRlZExWUFNnWHUySGFvTEdzVHc5UWtEM0JWQkdURXJyOENBd0VBQWFPQnBUQ0JvakE3QmdnckJnRUZCUWNCQVFRdk1DMHdLd1lJS3dZQkJRVUhNQUdHSDJoMGRIQTZMeTl2WTNOd0xuSmxkbTlqWVhScGIyNXpkR0YwZFhNdWMyVXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnWkFNQjhHQTFVZEl3UVlNQmFBRkJ6MTZJWU8rVTVVNjBKZjZneHZBMmhrVmY2SU1CMEdBMVVkRGdRV0JCU0FlMmhzei9EUTk0TloyemtxUnhVVVIyYWNrekFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFzRkFBT0NBZ0VBTWlGSEhpb3E1SXorYWxTL29FT0xsUVpPWXN2eExlc0FxSWI0anBYSk94S09rNFVTMGFKRTBBQXd1WitTcFhRajBBMk5oeGVQTHlua3dTdE1JVFZLZzVaZGJrdTFPamhCbFNKUXhUdDh5aUZGUkNaLzlaU2plZHEzbGozd0QyY2JZUW9zRG1Jb3pXdWxmb3FiOTNjakNCNHN2VU5KZ3Rjc0pGWS95RHZLMTFNVEdMRk05Q0RNV01UT1pQcmZDZ3V2VnNpN1F6Ui91elZTRmRkZklVeXlFZWhyZnloVmJNTkZZTFc5M1VuU3ZDd2V5Y1VIekd1eVRuWExrUEVINDNBTXc0ek9jY2JNOThFOEpVQkY4UmZxZ29FRHB5QnJZcW9EUENzeW5YTDd2dnB1YUMxTUhqUnJRSTJjNFVsQ1R4NjY0ckI4aXZ2WEtlNVNzS0VNNVYvS1BaWjJHKzN5aFJ6UDFVS0Y1c1JlRzRodFBGZW5MV0ZveXF1VkZ2QkY0OC9uU1hYZmdlSHhwOGhtdjlQKzNKSytncmxiQVNRMTErRDNzZllVdjkxQzhMQVJ0UkVnZ1ppNHZadkRNUzdiZm0relVOaHQ2Zmg5YnY5ZHdPbzd6VExuM0NJZ0dwaWZoVVdWSlZmOWNBSFltd1djU1laNTg4RkE3dFo0bmU0UkdMNVB5T0xjeFdhU0ozVzg1T2tLdUJ0bTJDeW4rNXV2SUpCaXIya1RidnplZ3hpczhSdVlCVHRRMUQ1RkJQZ3JQaC8wbENlcklqSUpFVVpSVzVBR3hVVGcwNjNTMzZRdzg1cXN6YlJRajJzMzBNYk92aXFYNzhTT3Y4VGhtS0lrNlZYQ1hMdTJGbVhoZzlJZ2hzS0drL2p6eHNEZVRxOVdsU09od0Y5dndSMStoUlE9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlHRkRDQ0EveWdBd0lCQWdJSWZNejdKL053L1M4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3Z1ljeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVGt3TndZRFZRUUREREJUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TXpFMk1UTXdPVEUzV2hjTk16UXhNakF4TVRNd09URTNXakNCa1RFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU4yWlc1emEyRWdTR0Z1WkdWc2MySmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF3TnpjNE5qSXhRekJCQmdOVkJBTU1PbE4yWlc1emEyRWdTR0Z1WkdWc2MySmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNrZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUUNha09tY2FlNWo1T0o0N3N6bzV1UWhkNjJzUnNhRzU3Nmo0MTNDdUkxSjUvU1ZxZmo3THE1dEJ4Nk56MXR4dWcrQ3pxNjllM3cxNmhqYmtEWGVvaVJtUFB1T2NLaWFVV2FRamw4Y2l1NW1kaFFNUVhlUlFrT3NNbGNMYVVCUmd4K1lYUlhJdWZsYmNrc3JvYXBDTzhyQ1FUQ1FMQ3RjL0tHWUgwVTJuKzRES29ody9va1RVRUo1c1U1ZWhSaWtyb0Y3NUNSMllsckZTL0hmeDBpUkFHU2FJMzV1bjdGVm8wZlBrM21IdUlBZzFDRUxoV3lIKzJ6ZUJsRTRWaXp3OG5RT0VvamdoNzBTUE03bXZoekZsSTNSdk10MGUzM3JyZDc3OXdSVVdMUGNzeldCWHFtRDY2Rk5wMHd6Vkowc1RROFZGcFdxanJlVTVkdnIwVnVLQ1pWa0VwZHN1MGJ5U2lkek9nZHpHMGRiQVcxSVc2bVVVMUc4eVgxZkc3ei9laU16L3l4dlBiVlprU1JYUjl1cnZvWlZVbVROdjdobmdhVUVJVm1Vb1JnNStOK29pbWFLT2VuVmh4Mm5KcS9LbmNXekFkVVhZdTNBR0l1VnJRY0U3QVB1QUxMazZPbVZvOVd4alEwNGFYLzlKWXlpTWo0ZTVteElaMDJhZzc5YUVFZlJucUlZS3grMUZZOEkzWkJYc1J4VzQ3NmEvOVNkSHczRnFVbFN0ZWZ3QWFra2Z0UWlDak80ZU1mRHZ6MGllTFlhSUtBcm1aUFVSNURqQ1d0VEZGWDB4bjZwVGNJaStSS09ZVG5FZHZWQXVSN2dCZjJVUk5UZDdKS0UrM2wwOXFxaTRUUVdibEFaYjF1Z3lua0V4UFMzZko2UVNvd3NraTJRT3p4SFpMaHhFUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVSFBYb2hnNzVUbFRyUWwvcURHOERhR1JWL29nd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCU0lqRlpKQk0wU0E1cWRTMWFUaENMbnNBR2RqVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUZaSDhjUVZPWEkzdHZtWS9qMUpUT0lLMVZPdHpnWVZCVU5hNHRZTllFaDFxRm9ONWZKajZFRWNlSnRmTmVIQW11RUVPWis1UWdOemVjWjdzYXJlcDZxeUF3TkZkUm8xb2pRRHQwTWliY0pkb0xkbWszems0ejZBTmNhTkZPZWJuRjdqajQvaXZKU0Z0UTNHMUNKMEk4Ry9uOFJYdjFtVms0dEhwd0JNOWhxeFErTGswOENEa0xka0p5bllQck1tS1Zrd2NrQUhHejFnOGllL2xOUWNYSmM4VmpwWUhwZHZLWkJLSVUzVmx2Z3RxQy81MnR3aHpoQkFuenN0NlJHZzB2RG0yRk8rcWJDTTR3WEZhZnI5TXhlb1NjN0FjNDJodFU5R05vcVlYenZtTWtFOEIrQ2FaT1dycjRyZkhXY21laVBDcUxaK1pua2dDbkh1ZjM5L2R4R1NFRDU3ekt2czFSRTZPMlNicHdQaDdoZk1nM2FFaWZxaVlwNXZoVHhsanBpSXgyYmhMc2FDTE9IcGlFSERJdkpEazI0elZpM3RCOUxaQUVUcmFtMm9oRGJvcFlqdWhCa1JNTW9sbDFna3JIeFFLMnpBbmRCUXM4eDl6ZDdEdnBUQlVIM2s2QzBXN1ZoN09lTHNMRDRrWkVLbkdJU2NseE5TMjROazFXN0tpcXBmYkhPTWNzL3A1L1crWmNyN0pDZ05Tank5KzJ6MWx3c01nRXNJNnZOSk40V1NibjZXNy9EM0JpcDAxdW5RenR1UnRQMmJEUjNjZ3Y3UHdhaklDb2lkT0x6NFNreWhTV2ZiR2xEOVZQbG9lQytTc2poR2plMTVxTE5MME9vcjJIZHVHOXVkTkMyRXB3UUVsL0dsTjNKL1dlS1RrS2V6MUd5Q0NUZitLdHRYPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGNVRDQ0E4MmdBd0lCQWdJSVhVNTQvd1lPY2k0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakF6TVRZeE1qSXdOVFZhRncwek5ERXlNekV4TWpJd05UVmFNSUdITVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURW9NQ1lHQTFVRUNnd2ZVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREEzTnpnMk1qRTVNRGNHQTFVRUF3d3dVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1NCRFFTQjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUFsTTRQYXZPM05tMTdIYkZBaGVlUjMybGtHSU15Q09sMStJc1FjNi9UOVgzdDVCcEVxYWpFZEJVTU5tV2xMT0QxR0lHRGQwbVZvV1cySGd2RU5nMitqMmE1Rnd5eWNBU2RCVE11M1hxN2VnbEIwNzB3SUllR0pCQnFOU0dISEx2N0RtQUs3cjl4S1gwaUlDSzAzalo1RlFmZTVsV0tleTlWZjdTcFpRVDRseVh1Q1ZOcFB5MHhpQjJhcC8rNnR0aE53a25XZXlkZmU5cVQ1bkxFS1NMNW1wWkE2azYvOW1VNExhMU9IK0VZQnQwclpPVmZmSXN4K0NCc0VEWW10ODVOMk1zd2lMK1hrTXpVaDBIUGw4Nlh3RGZRZUJZVVNORmV2aWh4MXRwWmtBOWgyRTU1eENPNkE4UmJjemM3dVpBWE1zcUp1Vm9xOWJJam4wWW1sMmROZUNHUTBaeTZxVmV6NTFZK3lYZ0dSajlsM0l0RDZVTm42bFVNWFBvdWtGSEhRSm92SWcwa3RSYVFNZCsvZ2dFcGY1bUV6UGR2ZlVXZjZ3cVZnWG1JdFZPcEExUEF4K0xQdmQvUkFjUVdiZUJUSVV5NW5PUHNwZ09ZTGZLR1BhQTdyclUzM1V5aUJjU0tYOCt4K0U1aHBEOGlKdXM4Ym92eGpzZVFFRmtCZ0FaV3ZXTGZIdUJkSU9oTXFKRC9UV0QrUG5SUTVzeXhGYkUyMDZHaDRwSU1MS1hSdEVnbC9hWkFXM0NUM1EwalAzQzNEY0hRSCtobjU3RmJuYmxaNHUvczFaVUxRdExuRE55OXBaWTBJL09EZDI1RGI4K2hTNUZYL3RIMDYzWVFYTXFsNDRGNXNQdTRKWERXcHF6RUwwdzc5VXNJalZabFo0Sm5qdjdUenZkZG56MENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSWlNVmtrRXpSSURtcDFMVnBPRUl1ZXdBWjJOTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVo0cTZzdXBJSEhyMU8yZzNKM0lHNjVGankxTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUUV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUI2cTdZMHkvMmZrd2t6U2lGNFZPMFlKQ0tBUlZEV1FOOWRCSlk4UlFWSDFXNTd6Z2NRbDBXNHl2SndZNHVWRlBWTlJjVlVYbC94ajZ2WDd3cjMySFBVS2ZIR0srUEdKNjl2MVErWHRvL3kzR3M1VjFIQmordS80dW1OOS9sZ3FwcDNKcm9DK2k0N1o1VEtoajRmZk4vNC9pTkt2dklUcWtkQldlcVVGRWRNdHBla1lPU0NtMW1NSExOUGpsQ3dVRys5eDN6T3FLS1ZHYUVMUUU2Wm1uYXVEa2tVcGEvUW5XMWsycElLNkIrdHNZVG1qZmhxSEtldzlnZ3Z5NjZmSnVIa0lsRjRKNU9JYWFDVndUSE81M2xQM203d1dJdU9yak5McUtpRmRQVkFFUkkrc3RDb2pSTjRLRTAwb01hSThXd1J1Q0Nld2JJK0JYcHRSWFlQbzV5Q0FCUmpXWHJzY0hkVmNWaVVkeVV5WHpjVlF3amdkNnhkTjE1cVRJOVYyWEhvaU5IODBlblkyRTVmL3FsN2xuNThHbDNBU09vYUk5a2RuaUV6b2pLaG9kSmhRakRRWEZ0R2pYT0RiSVBpTGM0ZXluYjc1Y1hLS29TM2p6Y1ZtSEp2NkxJamVJd0dXSjF2SGs2YWdPSVM5NDBOU0xoQjlvcnVGVy9WN29pWk5VQklIZUt4Rjc0UzlhWWVFdkY3dGlDZTJJTDdIU1hCYmxuclczdCtYaGxEZ2Fqdk1aQVFGampocUYyMUJrd3dhUHJYOXlWYy80S004UHpLVy96UWZQZURFK3JFWjFtV1dXaUpOQWY2aTFuQzlNOFhiQjdHYVRRM0lMTUtLaTN0NVE5K3NHNVU0cEM3VnUyWk9LMnRzbVJSSGtTSDlydHQ0NHZ6eEp3TnNkQnJWdz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPkNpQWdJQ0JJdzZSeWJXVmtJSE5wWjI1bGNtRnlJR1IxSUdSdmEzVnRaVzUwWlhRNklDZkRoWEp6Y21Wa2IzWnBjMjVwYm1jZ01qQXlNU0JUWTI5MWRHVnlibUV1Y0dSbUp5NGdSMlZ1YjIwZ1lYUjBJSE5yY21sMllTQjFibVJsY2lCdFpXUUtJQ0FnSUdScGJpQmxMV3hsWjJsMGFXMWhkR2x2YmlCbmIyUnJ3NlJ1Ym1WeUlHOWphQ0JtdzdaeVltbHVaR1Z5SUdSMUlHUnBaeUIwYVd4c0lIWnBiR3hyYjNKbGJpQnBJR1J2YTNWdFpXNTBaWFF1Q2lBZ0lDQlRhV2R1WVhSMWNtVnVJSEpsWjJsemRISmxjbUZ6SUdGMklHVXRjMmxuYm1WeWFXNW5jM1JxdzZSdWMzUmxiaUJXWlhKcFptbGxaQ0J2WTJnZ1pXNGdZbVZyY3NPa1puUmxiSE5sQ2lBZ0lDQnphMmxqYTJGeklIUnBiR3dnWkdsdUlHVXRjRzl6ZEM0S0lDQT08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT5jcjZvUFYrMTA3YWFxWmM0TnlkdG93bkRTSHZhRlpPQlBuMk1yaFNaNXBvPTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ1hDdEhjbUZ1ZENCVWFHOXliblJ2YmlCVGQyVmtaVzRnUVVJc2JtRnRaVDFIY21GdWRDQlVhRzl5Ym5SdmJpQlRkMlZrWlc0Z1FVSXNjMlZ5YVdGc1RuVnRZbVZ5UFRVMU5qZzRNekV5TXpNc2J6MVRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPldKMytmeU5xNU5aZ2pwUFRKdmVVREN3aDhoTT08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5SM0poYm5RZ1ZHaHZjbTUwYjI0Z1UzZGxaR1Z1SUVGQzwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlOeTR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRRdU1nPT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5jYnV6OWZQanZ2Z1ZzbitublpnNUh4bG9DYmM9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPmF1dG8tc3RhcnQtdG9rZW48L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=
      
       /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/rk2txv1tc
       Ida Karolina
       Natt Och Dag
       karolina.nattochdag@scouterna.se
       199310238945
       1993/10/23
       85.230.246.171
     
    
     199310238945
     2022-06-09T12:02:34.504Z
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/rk2txv1tc
     Ida Karolina
     Natt Och Dag
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-09T12:04:48.436Z
    r1q01DJKc
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
      109.104.20.18
      2022-06-09T12:04:48.417Z
    
     r1q01DJKc
     2022-06-09T12:04:48.417Z
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/r1q01DJKc
     /envelopes/r1CMkDJtq
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/r1q01DJKc
     Anna-Karin
     Hennig
     109.104.20.18
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-09T12:06:07.348Z
    HyxSrgD1F5
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
      213.65.157.231
      2022-06-09T12:06:07.316Z
    
     HyxSrgD1F5
     2022-06-09T12:06:07.316Z
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/HyxSrgD1F5
     /envelopes/r1CMkDJtq
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/HyxSrgD1F5
     Roger
     Lindvall
     213.65.157.231
   
  
   
    signature.created
    2022-06-09T12:06:39.774Z
    ByJmywkKq.e06ea08f-6afd-44f3-a51d-b0011a5c004e
    
     ByJmywkKq.e06ea08f-6afd-44f3-a51d-b0011a5c004e
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq/signatures/ByJmywkKq.e06ea08f-6afd-44f3-a51d-b0011a5c004e
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq
     
      /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/r1q01DJKc
      Anna-Karin
      Hennig
      1968/02/28
      196802286663
    
     signed
     bankid-se
     Anna-Karin
     Hennig
     1968/02/28
     109.104.20.21
     
      ByJmywkKq
      4c121db8-9755-41da-915b-df50d904c15f
      true
      2022-06-09T12:06:39.181Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPjd0aUl3d25nZUsvcm9BWWtZZEZRdDNhb3RmMHpkL1hEM3lEVWRWSHdGeVk9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5MZlIwZmEvTVBZTDYzcHFFWmIzMURxbDlXU3Y2bTJFNEszZ2lNTGUrRU5RPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5GaEhSTmdxeHRVelRQa1N3d0hqck1ycnFJT3orNEV1bTR4VjJheGF1QUtJVkhyVThHa3RtZ251NUFzWnc1OWpIOE0wVGt0L0JDRHllU2k5cXBSdm9JN0MxUS9OR2YwL2VGbGhMaFlwT0tpNlZ4RXlyaG9CaXpaN1FZU0s2ZHJRY2ltTUQvTzJhQkU1ZjAwalFqS05zWjM4VDhkNTIxUE41ZzN0SXY4clVtaDdETy9UQ1VEbDlxRm4xd0Rnc0pVQXdXUlY5WlFTUEs0MnhqUnl0WFdyYlBhY3RBQ28waUVQWjB2M3NDMjF1cWZWaWsrY0M4YWFqcHVxRGNNa2ltcUpYQk9mbjVwNWZlb254aXNhcEFZUHduR1V0Nkp1Y09uTGtuMEhwV29OYStHYXZuU3Z4N2poV040dkFXbnRSL1gyRkRMb2t5VTNDTVJGdVhaSmMvQ1VOTWc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGY3pDQ0ExdWdBd0lCQWdJSVJZRjdhUmZkSXdVd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZnpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1FXdDBhV1ZpYjJ4aFp5QW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRrM016Z3hNVEF2QmdOVkJBTU1LRk5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakV3T0RJNU1qSXdNREF3V2hjTk1qUXdPREk1TWpFMU9UVTVXakNCeXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1FXdDBhV1ZpYjJ4aFp5QW9jSFZpYkNreER6QU5CZ05WQkFRTUJraGxibTVwWnpFVE1CRUdBMVVFS2d3S1FXNXVZUzFMWVhKcGJqRVZNQk1HQTFVRUJSTU1NVGsyT0RBeU1qZzJOall6TVRrd053WURWUVFwRERBb01qRXdPRE13SURJd0xqTTRLU0JCYm01aExVdGhjbWx1SUVobGJtNXBaeUF0SUUxdlltbHNkQ0JDWVc1clNVUXhHakFZQmdOVkJBTU1FVUZ1Ym1FdFMyRnlhVzRnU0dWdWJtbG5NSUlCSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQVE4QU1JSUJDZ0tDQVFFQXVrZ2V5dWx4ZHU4Ym9udCtJb3NPUjdyTlFtMktKNHZjaGJKZE1FZWhjVFVwOEFMdy91K094QzR3S0ovL1h5WVFvTWhhaG50YUxGU1YxZTFxeU1VQm1HTmFNYTVVdUMrQ0RFQzJTaDVQeGpBY2s2YThjd0YvTnpmNVVoZ3crWldvUGNGNi9ySGxsMlV2NlprRnhMZ2ovZnpReDZ3cjgwU0ZJMUo0WXFFUmUrV201cVlkelJkWk9jZGF4U25PdU45a0ZmVEpySXFKYmd0TVpVanZObi9vd25XUGNTVTkvNlRCU0hmVXNWOWVKclltN2RCbFFrSGVjWEZ0SUY2KzMwYkNPVUV5NHRSN01kTnJrNnJWRlVRNS9va21GNjlJZHZqSmVRYUo3REZvSjlEcklIdW9paUtpbm1JWlNSWHJqcGlrK1JCSmtGRFhWUjNsMTFiclQranlid0lEQVFBQm80R2xNSUdpTURzR0NDc0dBUVVGQndFQkJDOHdMVEFyQmdnckJnRUZCUWN3QVlZZmFIUjBjRG92TDI5amMzQXVjbVYyYjJOaGRHbHZibk4wWVhSMWN5NXpaVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNCa0F3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVTFEeFJuQXhyK3krWnpLNWlzcGFUMjFONks1UXdIUVlEVlIwT0JCWUVGT0ZJaE81NllqLzYyeExiMUJCdWZEbnQwbmV5TUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VUFBNElDQVFCMlBhc2tzWVViUGFUcVpSOVRldjFEU09SNGVjKzBJUksvZURINDh3T1dieDBDOXoraXcyQ24vbWM2S2VEZ25vbDgrV3RhNWd2TGxwVjRjL3BFbGdrRHo4SjVuOUR6MlNGWVNrVkFVZFhXZTFaa29valhwK2pjZXlKeW12RFZPbVRyNFAwWE9QRUNDazg1LzlaNXlBMjAxVDZnTHNrQXFvVWRLbTF5VTlVREltdWVDQjg3VmMwOEIrQkdDYjFkeVRCcCtOTGQ3TmFjTVkxcVBpTWVtaEFtUkFqVFJHUWNaUCsybmluc0FCb1ljYk9CQ2JoS244dmQ3OXlwU21kbUtMajA2SmxwdHhUdGkzajA2WkkrTmptclVDOG5NWDUrUVBQeVdvVGFhMkRSUzBFOCt5M0M0VkVPWG5yMWg1bkY0SXhQUHhXTVUyZU03dkFXazdmRlJLNEZXMHZXdnNVcnB1bFdQN2RTTmRwYW5KRHZkbmFKRnlUNllsWktBQ2VzWFpnMk92UDdYbGFFT2llZjlNalhFSzJrN0hBTFduV0lnRUt0Q0twVU5OdFV1MnQ2YmVMZ0c3M0xGQXQ3blgxN1B6eWtjSDNsM1dkUjJXMVpsWWhvQy8yL1hXUXV4cE9oRlI3L1dEN0d4RXpwTU9QcFFPcHRYK3hzcm9mdDF0OFExc0xVOXNrdWtNcHQvek9YWUR1V2JSeTJ2NVo4R0VwN0NnY0loK3dVK3FOQ1VpcUlPSnRBTVJINWwxOC9JT3FmbVNScGt0OWR1bENzdEpiSUpqNGJOM1NXZTVIS1d4VEx0Qm1kMGUxRG4zei9BaXNUcFBMRmc3QzdqSlRmWmNEUitjWTkvd1FFOEdHWGkybE5RUjFUbTBCZTdrckM2ZUdjT0hUWUdqOWNYcHoxZ3c9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjdqQ0NBOWFnQXdJQkFnSUlaK2w2ZnQ3ZGVUVXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd2RURUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4S0RBbUJnTlZCQW9NSDFOcllXNWthV0ZpWVc1clpXNGdRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazNNemd4SnpBbEJnTlZCQU1NSGxOcllXNWthV0ZpWVc1clpXNGdRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQWVGdzB4TXpBeE1UY3hNalF3TkRWYUZ3MHpOREV5TURFeE1qUXdORFZhTUg4eEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUYTJGdVpHbGhZbUZ1YTJWdUlFRnJkR2xsWW05c1lXY2dLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNVFkwTURFNU56TTRNVEV3THdZRFZRUUREQ2hUYTJGdVpHbGhZbUZ1YTJWdUlFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBNzcrL2dDOVlnb2Jzek8wUzdlZWw1VjQxeHZNU3MwUWhhaStMVFB5RzgrQUp4K0piMmRPa1ZlMGluNFcyTE9kWFJqaG4wRmNMUWhNRjhnNVdiUjU3cDlBR2pxTkNXUG5YelA4N2pRYWk1Q1NkTVVHdStnVkFGOTk1S1ZjK0wxN0MrOERYaUo2M0dZYWdmODAwZWtUSjJqVVFlRnZYVGRMOHZZbzFYL3l1TTNPdTlabUM5UDJkaUl4bFRJQUJlK25nQmNHa1hzamlMcTExWjVOa2ZNalpodGdQS2Q5aHFQSjBGYjZ1MFBQbVgzcmF3WlY1WVZxb2gzTzNSclhIVXhsOVNTOU9yN2dTMjVBVTBIMFhsZWZ2bFVzUmhYOUlnV3RGUm8vT1Z3NnppZkRtOHB1Y0tzQmRHM1dvdEgvUlZsMjFzN3BwQWNQMk1VdzhVMytud3JXcDBROXVsdVcwaHpKZVBCNXNxaTh5ZlUxdUt4L2FDYWJDcTQzMUZrZDc4cjRRZlA0ay9SWXFlNWREeXcwUWhqbHNwSGxRTlhOTzBCc0p2UzllcUt1YUEzTnhWSTFJWk90cW1kOHFONHlWV09PRUNMT0FadEt0aGZjVGF1NDFsUlVtYU1FRDJ5MHp6Y3V4dnBMTFhIK1d1WGkvcDhvK3RtRTV6T3ZVMUNyZUdHU3ZqV0JteExmS1NCVGdPRWxNdm5ZUi9oZlhzcWZocFV6UGl0U2hNWmFmSSthVEpQTU9hTTBpRDJLcUZ2ZlZwbGhHSTNaYUF4ckp4Z2lUQnVDRU1ja1BpcENkS3FqcjNaQnU4ZlRHdU9YS2tkMzVHekJRWGROTTZxT0wzSVg2aW01UW1YcGJienNYYnZVNllBS0U4OFgyVlcxbGJLQUlTZjR4ZGNFOFR3TjJKb2NDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRk5ROFVad01hL3N2bWN5dVlyS1drOXRUZWl1VU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVKSnZDTEYyTnBVM2tsaXR5Ykx5LzVqYWdtckV3RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFBMnRnWTRHL2dNRkx0aUcrM3JvTWpWQ3d4cTNFYWR1RjlWMmJyS2FUckxzNHcwRlhaQmI0S0ZaWnUxNThITDVtRFlDOFRUTE9mN013d2Q0WkZSQVRic2RlTFFDTnErQiszeG1PeWZ2WElIQVI2aEU3RVptMVFhc0Q5UWdrdGpuODVjWXdPQXNrUGMvMENRVVBhVWxvbjc3Z05xYy9kNGdqTXRFZzlMcG9kNll4TXEyclB1WlFIdFdlRFpud1JZU1VpL2U5S3VST1ltZVhzcnhaVWhwTG1EZFpVVnRyMllmc2tNOXdibjhmclNPRzZEaFBzNzRpQkFWL3prUnFtb2lOejFSL2dYTEoyR0hCclM3Y2wwRlFndklybkNZWEhIOWtyZGZUT2J5S0lCaDBQdTN1ci9Vby84NkI4UW9yalloRVZCbkJ2YjJ3SHdWc3lSblNLSjF1Y0p2R1FaZEsxZVdtNysvcWdNbXhoQjZKaGJzbWpUQmZFcWVFdGxvelpEcDBjVkZKV0hNVmpYeGd1L1JHYkx1MUlaZmxRdEk3OUlhdUZvT240ZUZPQzNjazFON3BWKzF1U3NpK2pRVVlCdUVoZ0k0VzJMSDFHV05KblA2bktqbFNKK2dmd2tacmo4Y3JjcEN3VEZOSkRFdkxUWjBNRzVmQkF2MjQ1ZW9wOHpNcVpmQVBqUzBiY096aVdnNlpMcUQwOVl2YUg4aGs0N2t0V3RUUWdHNjVycDE2TXU5Q215b01TNjd4b2xBRnRWSEFJMndYRy9PWS9HM2p4ZUh4UzVueUd1K2VNN3U2ajd1WDdqRHdMbWY1QTlnVVM2L0Zrc08wZ3VlSEJIdDhoVW90WmdXbGJmdFJDcEZOTmZyUkVHMllZKzAyTlhyOFBwMk9PMnhMeDNySmhWZ0E9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjBqQ0NBN3FnQXdJQkFnSUlWZGFVREM5Y2FhOHdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TXpBeE1UVXhNakUyTXpKYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qRTJNekphTUhVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUYTJGdVpHbGhZbUZ1YTJWdUlFRnJkR2xsWW05c1lXY2dLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNVFkwTURFNU56TTRNU2N3SlFZRFZRUUREQjVUYTJGdVpHbGhZbUZ1YTJWdUlFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUURscXd2aEx0SHR0MlRoOHJyTnV2aWw3dEp4SmZIMGgwTzNSMGJSUVNpWWVZVVBlL2FQODNqa09CdFpQb1ZHUkhPcGFrUWp4NGVibDdOSVNGbFdUOUs4M1VJU3pQSEJjb0JSdkwvUktoZm9HMmlDa1J3cVl3TXNybldmQlFQZzRkdnNCcXZkYUdZN1YzL1ZpQnNoc1pMS2hnaVpyVlN5cDZqdS9uZnpLRENwL1ZEKzl2NWNpdWpucGN6MnhHbndRYmxld24raFZMakIwWEx4YWo3RG0veFluZXYvYldvQi9CcXJCS3htUm5MWTNHbndzdUo4dW5pbHJYL3VGMmVnbmJzSlFlbzc2V1hYbTRNdTNJb1I4cHhEcTA1WjJUUXBOWTNRZ2ZpQk01clZQWHd2anZVRldiRzU2UnVMZ2NLN0xjMTVCRndKaWxNYjVyOTBjeWRra2pFbmcyMWw4c2IrRmJnRkxwZWxCQ2Q0c2RlNmNGMmhOd2VQMVVnbkp2UFA0ZWFjSFF0SDY0VHVvS2ZHei9BbGRMbzZyVnJyNXF4NDV2RGk3MEJSOVFNSzNsRkJwVFJPUTJxMHRTWnIyN21PaHJWSDRLcWljZ3VrMUlUMHhwRDdoaUlnNkcxeGQ2SFlvbGkzcU1QRXUxRWJCVjdsUzZpWU5xbTBtekh0eFNWRVA2WUZIWXdaQS9HWFNHQXo1THl3dmZvdGlMblMxTzUwWjZ6eUR1MGZIK3BPTTZiajBHOHlGQkQ1Zzh5Mm1pM2kxZVZNT3MycHcxYVNmSUFUN0tzeVdBUWdvcjJJRDlZenJnZDRnS1hWdnNOQzhxV0RXakE2YTNydXBZOU9vSVBkc0trbkpaQW9mbjVrdThmUDR5RzNJdGhEWXpWQmRCTDlzenJOb2pnOGhVb1Rsd0lEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVSkp2Q0xGMk5wVTNrbGl0eWJMeS81amFnbXJFd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm5pcnF5NmtnY2V2VTdhRGNuY2dicmtXUExVekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQVRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUxHYS9mNGlkcWc2RVpPdE0wYjJKTEtqL3Fua2hGcG9LYzh6RHRTeGVUYk5kTVM2UWlnZFNQdVkwYk5relV0ODNOVzc3SHJTQnp5NWNUV1hYN05rYWNKVVVkK1pMVUZnL1JZOXhNeC9pZDV3aEpJQ0lQdloxK3VzUUIweXRUdmswU3hnYUVzT0YzMjVlellWL0dmaXRidnBBRlBBYXBDZUZadUREVHcyVk5KTXd2YStFeUtkMGNNOGJYT2ErMnVTQUV2RUNtVnFqMTZlZEcwK0wyZ0JBMFRuWDNSS29MbGMwOEVyc05DblpWNjRjRDA3M0FtMFgzWkhxQjh2c1hTMEJRWGs2UE9jakRxR1NCS2p2SHBGb1cveXlNSGxkMXZjRWRDQlExR1gwRWhKU1FXUXJTZDdCVnZWTHV2dWRUajkwbVA1K0lIYTFITkd3ZWRNNEsvNktOZHFDeUpzbU9oSjYrTHduVjNNY0ovck5BZW1UUExUcTNxVTRXTDgxWGVUSURKTXA0ZTJkblZ1ZzJoNDR6RysrSEYrZkFnMkV5SUV6K1gwVHdBbVBHYnZ5QUF0SHRKM1o4TjYrT0tQbEFmVjJNeGxnM0k2YlpwL253Q0tXdHBWQkZSYlBZS2NGcFMwY0trSFpUQTVzSklUZEhmU05GWW14K24yaDN1bGxGVVRNclZVUHA3VUg0Z1RPZ0llR3lIVGJaek1pRHg1Z3hFNlFvMUx5WXgvamdQRjVoTTZlb0J5aUVPN2JJNTR4SXlXSzd1MVByazU2SGZ5OGN4ZGREVkFJTUxnZFRtRktkUTJySXF0OUNKVjQrbkI0aHpRK1hQM3FtdERhNm9rRU5zaTBRbE1RUEFjMTVKOVpuaCtlVjJGRmxXK25EYmgzcFJyTmRUSmhESGorK002PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPkNpQWdJQ0JJdzZSeWJXVmtJSE5wWjI1bGNtRnlJR1IxSUdSdmEzVnRaVzUwWlhRNklDZkRoWEp6Y21Wa2IzWnBjMjVwYm1jZ01qQXlNU0JUWTI5MWRHVnlibUV1Y0dSbUp5NGdSMlZ1YjIwZ1lYUjBJSE5yY21sMllTQjFibVJsY2lCdFpXUUtJQ0FnSUdScGJpQmxMV3hsWjJsMGFXMWhkR2x2YmlCbmIyUnJ3NlJ1Ym1WeUlHOWphQ0JtdzdaeVltbHVaR1Z5SUdSMUlHUnBaeUIwYVd4c0lIWnBiR3hyYjNKbGJpQnBJR1J2YTNWdFpXNTBaWFF1Q2lBZ0lDQlRhV2R1WVhSMWNtVnVJSEpsWjJsemRISmxjbUZ6SUdGMklHVXRjMmxuYm1WeWFXNW5jM1JxdzZSdWMzUmxiaUJXWlhKcFptbGxaQ0J2WTJnZ1pXNGdZbVZyY3NPa1puUmxiSE5sQ2lBZ0lDQnphMmxqYTJGeklIUnBiR3dnWkdsdUlHVXRjRzl6ZEM0S0lDQT08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT5jcjZvUFYrMTA3YWFxWmM0TnlkdG93bkRTSHZhRlpPQlBuMk1yaFNaNXBvPTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ1hDdEhjbUZ1ZENCVWFHOXliblJ2YmlCVGQyVmtaVzRnUVVJc2JtRnRaVDFIY21GdWRDQlVhRzl5Ym5SdmJpQlRkMlZrWlc0Z1FVSXNjMlZ5YVdGc1RuVnRZbVZ5UFRVMU5qZzRNekV5TXpNc2J6MVRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPmJBS0VMdFFVWWt3a3B4QUFyTkcvSTExai9HOD08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5SM0poYm5RZ1ZHaHZjbTUwYjI0Z1UzZGxaR1Z1SUVGQzwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlOeTR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlFVNUVVazlKUkE9PTwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVEU9PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+SjdBV09aNndsNDRSTHJld2xhUHVTVXByTURFPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==
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       109.104.20.21
     
    
     196802286663
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     Anna-Karin
     Hennig
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       /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/HyxSrgD1F5
       ROGER
       LINDVALL
       roger.lindvall@scouterna.se
       196409171912
       1964/09/17
       213.65.157.231
     
    
     196409171912
     2022-06-09T12:07:37.537Z
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/HyxSrgD1F5
     ROGER
     LINDVALL
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-09T12:11:11.131Z
    BkbOevJYq
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      90.129.193.2
    
     BkbOevJYq
     2022-06-09T12:11:10.952Z
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/BkbOevJYq
     /envelopes/r1CMkDJtq
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/BkbOevJYq
     Albin
     Junhede
     90.129.193.2
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-09T12:15:14.810Z
    r1oQew1t5
    
     
      Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; IN2013) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.98 Mobile Safari/537.36
      84.55.84.175
    
     r1oQew1t5
     2022-06-09T12:15:14.757Z
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/r1oQew1t5
     /envelopes/r1CMkDJtq
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/r1oQew1t5
     Joel
     Bergstrand
     84.55.84.175
   
  
   
    signature.created
    2022-06-09T12:16:03.270Z
    ByJmywkKq.8874f494-f059-46f7-8dc5-5e96597f9e99
    
     ByJmywkKq.8874f494-f059-46f7-8dc5-5e96597f9e99
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq/signatures/ByJmywkKq.8874f494-f059-46f7-8dc5-5e96597f9e99
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq
     
      /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/r1oQew1t5
      JOEL
      BERGSTRAND
      1996/07/12
      199607123552
    
     signed
     bankid-se
     JOEL
     BERGSTRAND
     1996/07/12
     84.55.84.175
     
      ByJmywkKq
      8b8663ce-2b9b-4ca1-ac4d-553b4e9d6dc4
      true
      2022-06-09T12:16:02.180Z
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       /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/r1oQew1t5
       JOEL
       BERGSTRAND
       joel.bergstrand@scouterna.se
       199607123552
       1996/07/12
       84.55.84.175
     
    
     199607123552
     2022-06-09T12:16:02.180Z
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/r1oQew1t5
     JOEL
     BERGSTRAND
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-09T12:16:54.578Z
    SktEgvJYq
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
      90.225.162.209
      2022-06-09T12:16:54.548Z
    
     SktEgvJYq
     2022-06-09T12:16:54.548Z
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SktEgvJYq
     /envelopes/r1CMkDJtq
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SktEgvJYq
     Linn
     Ternefors
     90.225.162.209
   
  
   
    signature.created
    2022-06-09T12:17:43.279Z
    ByJmywkKq.564cb6b9-e4e9-49d2-a8e7-9ef65203873a
    
     ByJmywkKq.564cb6b9-e4e9-49d2-a8e7-9ef65203873a
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq/signatures/ByJmywkKq.564cb6b9-e4e9-49d2-a8e7-9ef65203873a
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq
     
      /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SktEgvJYq
      Linn Viola Margareta
      Ternefors
      1988/07/16
      198807162923
    
     signed
     bankid-se
     Linn Viola Margareta
     Ternefors
     1988/07/16
     90.225.162.209
     
      ByJmywkKq
      6cbcc739-7887-4aad-bf69-8e5e845af417
      true
      2022-06-09T12:17:42.728Z
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       /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SktEgvJYq
       Linn Viola Margareta
       Ternefors
       linn.ternefors@scouterna.se
       198807162923
       1988/07/16
       90.225.162.209
     
    
     198807162923
     2022-06-09T12:17:42.728Z
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SktEgvJYq
     Linn Viola Margareta
     Ternefors
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-09T13:36:06.529Z
    B1WwevyYc
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
      94.234.98.72
    
     B1WwevyYc
     2022-06-09T13:36:06.430Z
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/B1WwevyYc
     /envelopes/r1CMkDJtq
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/B1WwevyYc
     Hanne
     Nordqvist
     94.234.98.72
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-09T13:51:57.326Z
    SkXggDyKq
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
      149.157.116.57
      2022-06-09T13:51:57.287Z
    
     SkXggDyKq
     2022-06-09T13:51:57.287Z
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SkXggDyKq
     /envelopes/r1CMkDJtq
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SkXggDyKq
     Johan
     Pettersson
     149.157.116.57
   
  
   
    signature.created
    2022-06-09T13:52:42.240Z
    ByJmywkKq.0d7d38be-6498-4c89-9b70-35c9c35c1d41
    
     ByJmywkKq.0d7d38be-6498-4c89-9b70-35c9c35c1d41
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq/signatures/ByJmywkKq.0d7d38be-6498-4c89-9b70-35c9c35c1d41
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq
     
      /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SkXggDyKq
      Ulf Johan Axel
      Pettersson
      1979/12/22
      197912226912
    
     signed
     bankid-se
     Ulf Johan Axel
     Pettersson
     1979/12/22
     149.157.98.249
     
      ByJmywkKq
      03587a39-203e-4263-a827-1e82e8933e7f
      true
      2022-06-09T13:52:41.543Z
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       /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SkXggDyKq
       Ulf Johan Axel
       Pettersson
       johan.pettersson@scouterna.se
       197912226912
       1979/12/22
       149.157.98.249
     
    
     197912226912
     2022-06-09T13:52:41.543Z
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SkXggDyKq
     Ulf Johan Axel
     Pettersson
   
  
   
    signature.created
    2022-06-09T16:19:18.982Z
    ByJmywkKq.bf390111-94b4-4188-acd0-9f7ca27dca3c
    
     ByJmywkKq.bf390111-94b4-4188-acd0-9f7ca27dca3c
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq/signatures/ByJmywkKq.bf390111-94b4-4188-acd0-9f7ca27dca3c
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq
     
      /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/B1WwevyYc
      Hanne
      Nordqvist
      1993/02/26
      199302260329
    
     signed
     bankid-se
     Hanne
     Nordqvist
     1993/02/26
     94.234.98.72
     
      ByJmywkKq
      d0c499bb-4d14-400b-a985-69c6d29d7302
      true
      2022-06-09T16:19:18.435Z
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       /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/B1WwevyYc
       Hanne
       Nordqvist
       hanne.nordqvist@scouterna.se
       199302260329
       1993/02/26
       94.234.98.72
     
    
     199302260329
     2022-06-09T16:19:18.435Z
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/B1WwevyYc
     Hanne
     Nordqvist
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-10T04:26:43.019Z
    SylfZewkt5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36 Edg/102.0.1245.33
      83.209.73.222
      2022-06-10T04:26:42.991Z
    
     SylfZewkt5
     2022-06-10T04:26:42.991Z
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SylfZewkt5
     /envelopes/r1CMkDJtq
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SylfZewkt5
     Ida
     Texell
     83.209.73.222
   
  
   
    signature.created
    2022-06-10T04:27:35.436Z
    ByJmywkKq.b488c846-f80a-41ae-870d-764fe835aeee
    
     ByJmywkKq.b488c846-f80a-41ae-870d-764fe835aeee
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq/signatures/ByJmywkKq.b488c846-f80a-41ae-870d-764fe835aeee
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq
     
      /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SylfZewkt5
      Ida
      Texell
      1980/01/20
      198001203564
    
     signed
     bankid-se
     Ida
     Texell
     1980/01/20
     83.209.73.222
     
      ByJmywkKq
      cb6ea210-b1fa-408b-87a9-3763c76d2ddf
      true
      2022-06-10T04:27:34.795Z
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       /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SylfZewkt5
       Ida
       Texell
       ida.texell@scouterna.se
       198001203564
       1980/01/20
       83.209.73.222
     
    
     198001203564
     2022-06-10T04:27:34.795Z
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SylfZewkt5
     Ida
     Texell
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-10T11:12:27.722Z
    S1kzgDyKc
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
      193.180.232.242
    
     S1kzgDyKc
     2022-06-10T11:12:27.679Z
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/S1kzgDyKc
     /envelopes/r1CMkDJtq
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/S1kzgDyKc
     Viktor
     Lundqvist
     193.180.232.242
   
  
   
    signature.created
    2022-06-10T11:13:31.722Z
    ByJmywkKq.35d96193-12c2-4625-8e21-2088e886f8ab
    
     ByJmywkKq.35d96193-12c2-4625-8e21-2088e886f8ab
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq/signatures/ByJmywkKq.35d96193-12c2-4625-8e21-2088e886f8ab
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq
     
      /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/S1kzgDyKc
      Karl Viktor Emanuel
      Lundqvist
      1985/05/20
      198505205792
    
     signed
     bankid-se
     Karl Viktor Emanuel
     Lundqvist
     1985/05/20
     193.180.232.242
     
      ByJmywkKq
      830018f6-fdf0-47d9-ae36-252d3f61223f
      true
      2022-06-10T11:13:31.003Z
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       /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/S1kzgDyKc
       Karl Viktor Emanuel
       Lundqvist
       viktor.lundqvist@scouterna.se
       198505205792
       1985/05/20
       193.180.232.242
     
    
     198505205792
     2022-06-10T11:13:31.003Z
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/S1kzgDyKc
     Karl Viktor Emanuel
     Lundqvist
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-10T13:06:33.581Z
    rygtgvJF5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36 Edg/102.0.1245.33
      90.224.35.148
      2022-06-10T13:06:33.538Z
    
     rygtgvJF5
     2022-06-10T13:06:33.538Z
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/rygtgvJF5
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       /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/rygtgvJF5
       KARL O
       STAVAEUS
       karl.stavaeus@scouterna.se
       196210060098
       1962/10/06
       90.224.35.148
     
    
     196210060098
     2022-06-10T13:07:07.153Z
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/rygtgvJF5
     KARL O
     STAVAEUS
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-11T10:17:30.998Z
    SyrIePyYc
    
     
      Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-G960F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/17.0 Chrome/96.0.4664.104 Mobile Safari/537.36
      94.234.108.113
    
     SyrIePyYc
     2022-06-11T10:17:30.952Z
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SyrIePyYc
     /envelopes/r1CMkDJtq
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SyrIePyYc
     Marie-Louise
     Lövgren
     94.234.108.113
   
  
   
    signature.created
    2022-06-11T10:18:26.003Z
    ByJmywkKq.d1a6402c-e2a4-4c60-ab3d-9f37f310da8d
    
     ByJmywkKq.d1a6402c-e2a4-4c60-ab3d-9f37f310da8d
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq/signatures/ByJmywkKq.d1a6402c-e2a4-4c60-ab3d-9f37f310da8d
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq
     
      /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SyrIePyYc
      MARIE-LOUISE
      LÖVGREN
      1981/04/13
      198104132728
    
     signed
     bankid-se
     MARIE-LOUISE
     LÖVGREN
     1981/04/13
     94.234.108.113
     
      ByJmywkKq
      70897d48-b8a0-4664-bf48-5374299a00ff
      true
      2022-06-11T10:18:25.401Z
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       /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SyrIePyYc
       MARIE-LOUISE
       LÖVGREN
       marie-louise.lovgren@scouterna.se
       198104132728
       1981/04/13
       94.234.108.113
     
    
     198104132728
     2022-06-11T10:18:25.401Z
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/SyrIePyYc
     MARIE-LOUISE
     LÖVGREN
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-12T21:43:48.175Z
    HJ6MxD1F5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
      83.249.140.73
      2022-06-12T21:43:48.143Z
    
     HJ6MxD1F5
     2022-06-12T21:43:48.143Z
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/HJ6MxD1F5
     /envelopes/r1CMkDJtq
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/HJ6MxD1F5
     Dimitrij
     Aleshkov
     83.249.140.73
   
  
   
    signature.created
    2022-06-12T21:47:07.716Z
    ByJmywkKq.036e0183-c0d3-4989-b5c2-3fd16c637d1b
    
     ByJmywkKq.036e0183-c0d3-4989-b5c2-3fd16c637d1b
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq/signatures/ByJmywkKq.036e0183-c0d3-4989-b5c2-3fd16c637d1b
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq
     
      /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/HJ6MxD1F5
      DMYTRO
      ALESHKOV
      1983/04/04
      198304040499
    
     signed
     bankid-se
     DMYTRO
     ALESHKOV
     1983/04/04
     109.43.50.170
     
      ByJmywkKq
      4d829d79-566f-473e-bb47-0915ac48e238
      true
      2022-06-12T21:47:06.815Z
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       /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/HJ6MxD1F5
       DMYTRO
       ALESHKOV
       dimitrij.aleshkov@scouterna.se
       198304040499
       1983/04/04
       109.43.50.170
     
    
     198304040499
     2022-06-12T21:47:06.815Z
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/HJ6MxD1F5
     DMYTRO
     ALESHKOV
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    2022-06-13T07:21:33.554Z
    ByJmywkKq.b3140b85-b1cc-4553-9702-1cb200f6cac1
    
     ByJmywkKq.b3140b85-b1cc-4553-9702-1cb200f6cac1
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq/signatures/ByJmywkKq.b3140b85-b1cc-4553-9702-1cb200f6cac1
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq
     
      /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/BkbOevJYq
      ALBIN
      ASKMAN JUNHEDE
      1991/11/21
      199111212891
    
     signed
     bankid-se
     ALBIN
     ASKMAN JUNHEDE
     1991/11/21
     90.129.220.114
     
      ByJmywkKq
      4091d77f-d56b-447e-b6e5-ebf1dbc26008
      true
      2022-06-13T07:21:32.947Z
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       /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/BkbOevJYq
       ALBIN
       ASKMAN JUNHEDE
       albin.junhede@scouterna.se
       199111212891
       1991/11/21
       90.129.220.114
     
    
     199111212891
     2022-06-13T07:21:32.947Z
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/BkbOevJYq
     ALBIN
     ASKMAN JUNHEDE
   
  
   
    notification.sent
    2022-06-13T13:46:06.667Z
    SkUoJp4Kc
    
     SkUoJp4Kc
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/H1Ocgwkt9
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/H1Ocgwkt9/notifications/SkUoJp4Kc
     Dokument att signera
     micael.schultze@se.gt.com
     2022-06-13T13:46:06.487Z
     98c31946-6172-4d2e-b9e9-96e147815881
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-13T13:54:02.075Z
    H1Ocgwkt9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.53
      88.131.44.131
    
     H1Ocgwkt9
     2022-06-13T13:54:01.860Z
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/H1Ocgwkt9
     /envelopes/r1CMkDJtq
   
    
     /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/H1Ocgwkt9
     Micael
     Schultze
     88.131.44.131
   
  
   
    signature.created
    2022-06-13T14:18:50.006Z
    ByJmywkKq.26040421-a8e0-4e07-bfbe-969d44cc445c
    
     ByJmywkKq.26040421-a8e0-4e07-bfbe-969d44cc445c
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq/signatures/ByJmywkKq.26040421-a8e0-4e07-bfbe-969d44cc445c
     /envelopes/r1CMkDJtq/documents/ByJmywkKq
     
      /envelopes/r1CMkDJtq/recipients/H1Ocgwkt9
      Nils Per Micael
      Schultze
      1959/05/26
      195905260419
    
     signed
     bankid-se
     Nils Per Micael
     Schultze
     1959/05/26
     88.131.44.131
     
      ByJmywkKq
      23343564-b327-438f-b8d8-97714ececb3b
      true
      2022-06-13T14:18:49.345Z
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