Verksamhetsberättelse för Scoutkåren Finn
2018
Kårstyrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för kårens 109:e verksamhetsår.

1 Kårstämma
Ordinarie kårstämma hölls onsdagen den 16 september 2018 på Finnsalarna (Krafts Torg 12 A,
Lund). Kårstyrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för år 2017. Kårstyrelse, revisorer,
kårfunktionärer och distriktsstämmodelegater valdes för tiden till nästa stämma.

2 Kårstyrelse och revisorer
Eftersom kåren byter kårstyrelse efter stämman har kåren under året haft två olika styrelser.
Kårstyrelsen har under tiden bestått av:

Kårordförande
Vice kårordförande
Vice kårordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot, utmanare

180101-180916
Kajsa Johannesson
Kalle Elmér
Anneli Jönsson
Fabian Solberg
Jens Thomá
Kristina Hansson
Lars-Ingmar Olsson
Hannah Tufvesson

180916-181231
Kajsa Johannesson
Kalle Elmér
Anneli Jönsson
Fabian Solberg
Jens Thomá
Hannah Tufvesson
Gustav Hertz
Filip Hohenthal

Under året har styrelsen haft 14 protokollförda möten samt några arbetsmöten.
På Kårstämman utsågs Heléne Kågefors Angberg och Jenny Hultén till ordinarie revisorer.
Henrik Norinder och Kristina Hansson utsågs till revisorssuppleant.

3 Medlemmar
Kåren har totalt under året haft följande antal betalande medlemmar, avregistrerade under året
inräknade (2017 års siffror inom parentes):
Gren
Spårare
Upptäckare
Äventyrare
Utmanare
Avdelningsledare
Ledarassistenter
Övriga vuxna
Totalt under ½-året

Ålder
Upp till 9 år
10-11 år
12-14 år
15-17 år
18 och över
Även utmanare

Vårterminen Höstterminen
56 (34)
40 (46)
56 (30)
40 (48)
49 (56)
55 (44)
53 (30)
49 (48)
24 (30)
34 (29)
5 (7)
7 (7)
55 (60)
57 (54)
293 (240)
275 (266)

Den 31 december 2018 fanns 275 betalande medlemmar i medlemsregistret, motsvarande siffra
den 31 december 2017 var 266 betalande medlemmar. Under vårterminen fanns ytterligare 56

betalande medlemmar varför kåren under året haft totalt 331 medlemmar. För 2017 var 301
personer medlem någon gång under året.
Fördelningen av medlemmar mellan könen är den 31 december 43 % kvinnor och 57 % män,
förra året var fördelningen 41 % kvinnor och 59 % män.
Andelen medlemmar under 20 år ökade från 71 % till 72 %, totalt 197 medlemmar.

4 Representation i distrikt och förbund
Flera medlemmar i kåren har under året varit engagerade i arbetet på distrikts- och förbundsnivå.
Kårmedlemmar har varit engagerade i distriktsstyrelse. Kåren deltog med åtta delegater på
distriktsstämman. Kåren deltog på Demokratijamboreen med 3 delegater.
Kåren har under året varit medlem i följande föreningar
•
•
•
•

Naturskyddsföreningen, Skåne
Scoutmuséet i Malmö
LIPS, Lunds Ideella föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete
Kullens skutseglare, (Valkyrien)

5 Avdelningsarbetet
Kåren är indelad i följande grenar:

Spårarscout (årskurs 2 och 3): Kåren har haft tre avdelningar under året. Avdelningarna
har haft möte varje vecka samt minst en övernattning och utflykt per termin.

Upptäckarscout (årskurs 4 och 5): Kåren har haft två avdelningar under året.
Avdelningarna har haft möte varje vecka samt minst en utflykt och två övernattningar per termin.

Äventyrarscout (årskurs 6, 7 och 8): Kåren har haft en stor avdelning under året.
Avdelningen har haft möten varje vecka samt fyra hajker eller övernattningar per termin.

Utmanarscout (årskurs 9 – 18 år): Kåren har haft tre utmanarlag under vårterminen och
tre lag under hösten, Müsli lämnade utmanarna, och EndorFINN startade. Lagen har haft möten
varje vecka samt 3-4 hajker/utfärder/utmanar-arrangemang per termin.
Roververksamhet (18-25 år): Kåren har ett roverlag som ses ett antal gånger per termin.

6 Kårverksamhet
Kårens verksamhet har sin kärna i avdelningsarbetet. Följande gemensamma aktiviteter har,
utöver ovan nämnda, ägt rum.
Vårterminen planerades vid FinnBöTer på Finngården den andra helgen i januari. Under januari
var kåren också med under ett antal lördagar för Lunds kommuns arrangemang VinterLund där
vi delade ut varm choklad på Stortorget. Vi passade på att hugga ved och elda på torget.
Utmanarnas och Äventyrarnas sedvanliga Vinterläger förlades i år till slutet av februari
tillsammans med Drottningstadens scoutkår. 43 äventyrslystna scouter och ledare sov i tält med
kamin och njöt av varma bad i vedeldad badtunna.
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I februari åkte ett gäng om 19 scouter, utmanare och ledare, till Mullfjällsstationen, Duved.
Under våren höll kåren i Lundakretsens träff för spårare och upptäckare - Handslaget – denna
gång vid Dalby stenbrott en solig april-lördag med ca 75 deltagare.
Utmanarlaget NILS arrangerade St Georgsfirande för spårare och upptäckare. Vi höll till vid
Knivsåsens stenbrott.
Årets vårläger blev ett helgläger då vi hade konkurrens om tiden med Lundakarnevalen, och
nationaldagen inföll på en onsdag. Det blev ett vårläger på tema Robin Hood, och inföll den 1-3
juni. Drygt 140 deltagare, scouter från alla avdelningar, ledare och funktionärer var ute på äventyr
i ScHÖÖRwoodskogen.
Årets sommaräventyr – Finn en Å – en paddeltur i Fegens vildmarksområde i Halland/Västra
Götaland samlade 16 äventyrare och utmanare och 6 ledare.
I månadsskiftet juli-augusti åkte vi på regionläger, Bazaar 19 på Sjöröd. Vi var 117 scouter totalt.
Det blev ett lite speciellt sommarläger när det rådde absolut eldningsförbud. Det innebar att vi
fick ett mål lagad varm mat, lunch eller middag, som man tillagade centralt, därutöver blev det
kall mat på byn. Man kunde dock ”beställa” gröt och kaffe från köket, vilket vi verkligen
uppskattade. Då sommaren bjöd på exceptionell värme såg vi till att komma till stranden hela
kåren på torsdagen, det var mycket uppskattat!
Under året planerad utmanarlaget Müsli sitt tredjeårsprojekt, och i augusti drog de iväg på sitt
stora projekt, en resa till Kandersteg internationella scoutcenter i Schweiz. Kåren är stolt över
detta gäng utmanare.
Höstterminen startade med ett bra FinnBöTer i Åhus vackert belägna scoutstuga. Vi var ett 40-tal
glada ledare och Utmanare, och alla deltog i bra diskussioner och planerade höstens verksamhet.
Under hösten har vi provat ännu ett nytt upplägg för Höstläger. Utmanare och Äventyrare åkte
upp till Finngården på fredagen. På lördagen anslöt Upptäckare och Spårare och vi hade en fin
dag tillsammans runt Vaxsjön. De Spårare och Upptäckare som så önskade, promenerade ner till
Finngården, och de som inte ville, eller kunde, sova över fick möjlighet att åka hem. Utmanare
och Äventyrare drog vidare mot egna äventyr för att på söndagen ta tåget från Tjörnarp. Ett sätt
att både träffas hela kåren på, men samtidigt fick upptäckare och äventyrare lite utmaningar och
spårare och upptäckare kunde ta det lite lugnt.
Året avslutades med ett välbesökt Julstök på första advent. Utmanarnas café var som vanligt
uppskattat och Äventyrarnas fantastiska pepparkakskreationer bidrog till en bra lottförsäljning.
Tack även för hjälp med blomstergrupper, julgranar och allt annat fint som förgyller Finnsalarna
första advent.
Musikhjälpen anordnades 2018 i Lund, och i samband med detta anordnades aktiviteten Scouter
stöttar, med café på Krafts torg, lägerbål, och stor gala. Scoutkåren Finn stod för
caféverksamheten tillsammans med andra kårer i Lund, vilket engagerade ett stort gäng scouter
och ledare.
Nästan 30 ledare och utmanare satte punkt för året i Scoutkåren Finn genom en gemensam
ledaravslutning på Finngården i julveckan.
Scoutkåren Finn är stolta och glada över att kunna erbjuda unga lundabor en meningsfull fritid
som gör dem Redo för Livet. Detta har vi gjort i snart 110 år och det hoppas vi kunna göra minst
lika många år till.
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7 Rekrytering
Vi har i år vid höstterminens haft Öppet Hus på Finnsalarna där vi bjöd in intresserade barn och
föräldrar att bekanta sig med våra lokaler, ledare och verksamhet. Vi registrerade ett 10-tal nya
spårare.
Under 2018 har vi inte rekryterat aktivt. Men vi har satsat på att synas i Lund och har synts i
samband med bland annat Vinterlund och Lundakarnevalen. Under året har 58 nya medlemmar
börjat i kåren. 16 st under våren och 42 st under hösten.

8 Verksamheten i siffror
Som ett av kårens mål i verksamhetsplanen finns att kåren ska öka scouternas deltagande på läger
och arrangemang. Nedan finns en uppställning kring kårens gemensamma läger och lägerdygn.
Därutöver har avdelningarna haft utflykter, övernattningar och hajker.
Läger

Tidpunkt

Deltagare

Vinterläger,

Februari

Vinterfjäll
Vårläger
Paddelhajk

Februari
Juni
Juli

Äventyrare,
Utmanare
Utmanare
Hela kåren
3:e års Äventyrare
Utmanare
Hela kåren
Utmanare

Sommarläger Augusti
Resa till
Augusti
Kandersteg
Höstläger
November Hela kåren

Antal dygn
Antal
deltagare
(2018)
43 (32)
3

Tot lägerdygn

19
149 (129)
33 (16)

8
3 (Spårare 2)
5

152 lägerdygn
404 lägerdygn
165 lägerdygn

117 (124) 7 (Spårare 4)
11
7

741 lägerdygn
77 lägerdygn

93 (97)

328 lägerdygn

3 (spårare 2)

127 lägerdygn

Totalt har således 1 839 lägerdygn genomförts under året mot 1 773 lägerdygn förra året, en ökning
med 4%.
Det kommunala verksamhetsbidraget bygger på aktiviteter. Vi följer upp verksamheten med
närvarorapportering på all scoutverksamhet. Totalt har vi registrerat 8 738 deltagande, varav 7 318
bidragsgivande poäng, d.v.s. minst 3 personer mellan 7-19 år. Motsvarande deltagande förra året
var totalt 7 991 poäng, varav 6 757 poäng var bidragsberättigade, en ökning med 18 %.

9 Ledarutbildning, kurser, utmärkelser etc.
Så gott som alla aktiva ledare har gått Trygga Möten.
Under året har Kajsa Johannesson, Jens Thomá, Anneli Jönsson och Lars-Ingmar Olsson gått
utbildningen Leda Kår.
Under året har Keno Redeker och Kasper Fjelkestam gått utbildningen Leda Patrull.
Under året har Olof Carlgren gått utbildningen Leda Avdelning.
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Under året har Filip Hohenthal gått utbildningen Leda Scouting.
Kåren har delat ut följande stipendier och utmärkelser.
•

Ledarstipendiet Årets Sölve: Sara Emanuelsson

•

Scoutstipendiet Årets Gerda: Aina Ehinger

• Årets Herbert tilldelades Thyra Edlund
Lunds kommun har även tilldelat Hannah Tufvesson årets ungdomsledarstipendium.
Under året har kåren arrangerat två FinnBöTer som är en uppstartshelg inför terminsstarten.
Ledare och Utmanare har deltagit. Helgerna har fokus på ledarutveckling, utbildning,
terminsplanering och inspiration.
Sammanlagt har vi ledarinvigt tio nya ledarkollegor, fem på vårlägrets ledarsamling och fem
ledare vid den traditionella julavslutning som i år var en stilla kväll i december då Finnsagan som
vanligt lästes i skenet av fotogenlykta och till ljudet av en sprakande eld.

10 Finnsalarna
Under året har nödvändiga reparationer gjorts. Vi har även renoverat mjuk och utlåningsförrådet.

11 Finngården
Finngården har hyrts ut mycket och vi har högre intäkter än på länge. Under året har vi haft ett
antal arbetshelger och dagar. Finngården har fått ett nytt Vindskydd på Upptäckarbacken. Vi har
även köpt en ny robotgräsklippare. Under hösten fokuserade vi på Finngårdens insida.
Nedanvåningen i storstugan har renoverats, nytt golv har lagts i matsalen.
En ny kanot har köpts in.
Även under 2018 hade vi inbrott på Finngården. Det som blev stulet har till viss del täckts av vår
försäkring.

12 Material
Under året har en hel del nödvändiga kompletteringar gjorts, men genom generösa bidrag har vi
verkligen kunnat investera i material för att klara en stor kårs lägerverksamhet.
Efter många års diskussion om att komplettera våra tält, tog vi beslut och verkställde inköp av 2
Tentipi. Det är en start, men det behövs köpas in flera framöver.
Vi har även köpt nya gaskök & stormkök för att klara av längre vandringar.
Utlåningsförrådet kunde kompletteras efter välvilliga bidrag med nya sovsäckar och liggunderlag,
nya ryggsäckar köptes in 2017. Nu har vi således bra utrustning som nya medlemmar kan låna
innan man köper in egen utrustning,

13 Ekonomi
Kårens inkomster har under året varit 1 574 549 kronor. Utgifterna har uppgått till 1 573 361 kr.
Varav avskrivningar om 90 000 kr. Därmed har kårens verksamhet lämnat ett överskott på 1 188
kronor.
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Kåren har en högre omsättning än någonsin mycket beroende på alla läger och arrangemang som
kåren genomfört. Vi har även dragit in en rejäl slant genom arbete på Lundakarnevalen och vårt
engagemang i Musikhjälpen 2018 har dragit upp omsättningen. Vidare har viktiga och betydande
bidrag från stiftelser och fonder gett möjlighet att förstärka vårt materialförråd så vi står väl
rustade med lägerutrustning, kanoter m.m.
Ett särskilt tack vill vi rikta till bidragsgivarna under 2018
•

Folke Ljungdahls stiftelse 20 000 kr för verksamheten.

•

De Lekande Barnens fond 30 000 kr för lägerutrustning.

•

Kungliga Sällskapet Pro Pratia 20 000 kr för utlåningsförrådet.

•

Södra Skånes scoutdistrikts Lägerfond 18 000 kr för sommarlägret.

•

Stiftelsen Sigurd & Elsa Goljes minne 20 000 kr för resa till Kandersteg.

•

Konung Gustav V:s 90-årsfond 20 000 kr för resa till Kandersteg.

Dessutom har vi ett antal stödmedlemmar som bidragit med valfria summor. Stort tack till dessa.
En mer detaljerad redogörelse lämnas i separat bokslut.
Lund den 3 februari 2018

För kårstyrelsen

Kajsa Johannesson
Kårordförande
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