Verksamhetsberättelse för Scoutkåren Finn 2020
Kårstyrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för kårens 111:e verksamhetsår.

1 Kårstämma
Ordinarie kårstämma hölls onsdagen den 23 september 2020 på Finnsalarna (Krafts torg 12 A,
Lund). Kårstyrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för år 2019. 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

2020-01-01 till 2020-09-23

2020-09-23 till 2020-12-31

Kajsa Johannesson

Gustav Hertz

Vice kårordförande Linn Granehult

Linn Granehult

Vice kårordförande Gustav Hertz

Anneli Jönsson

Kassör

Fabian Solberg

Peter Lindeblad

Sekreterare

-

Hanna Viberg

Ledamot

Jens Thomá

Jens Thomá

Ledamot

Kalle Elmér

Kalle Elmér

Ledamot

Anneli Jönsson

-

Ledamot, utmanare Hanna Emanuelsson

Ludvig Tufvesson

Under året har styrelsen haft 11 protokollförda möten samt några arbetsmöten.
På Kårstämman utsågs Heléne Kågefors Angberg och Jenny Hultén till ordinarie revisorer.
Henrik Norinder och Bengt Larsson utsågs till revisorssuppleanter.
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3 Medlemmar
Kåren har totalt under året haft följande antal betalande medlemmar, avregistrerade under året
inräknade (2019 års siffror inom parentes):
Gren

Ålder

Vårterminen Höstterminen

Spårare

Upp till 9 år

62 (23)

62 (64)

Upptäckare

10-11 år

37 (44)

53 (34)

Äventyrare

12-14 år

50 (57)

45 (52)

Utmanare

15-17 år

41 (42)

37 (45)

Avdelningsledare

18 och över

35 (32)

37 (33)

Övriga vuxna

66 (59)

76 (50)

Totalt under terminen

291 (271)

310 (290)

Den 31 december 2020 fanns 310 betalande medlemmar i medlemsregistret; motsvarande siffra
den 31 december 2019 var 290 betalande medlemmar. Det innebär en ökning med 7 %.
Fördelningen av medlemmar mellan könen är den 31 december 43 % kvinnor och 57 % män.
Andelen medlemmar under 20 år är 71 %, totalt 219 medlemmar.
Totalt har vi haft 347 medlemmar under 2020.

4 Representation i distrikt och förbund
Flera medlemmar i kåren har under året i hög grad varit engagerade i arbetet på distrikts- och
förbundsnivå. En kårmedlem har varit engagerad i distriktsstyrelsen (Kalle Elmér). Kåren deltog
med nio plus en (9+1) delegater på distriktsstämman, både på vår- och höststämma.
Kåren har under året varit medlem i följande föreningar:
● Naturskyddsföreningen, Skåne
● Scoutmuséet i Malmö
● LIPS, Lunds Ideella föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete
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5 Avdelningsarbetet
Kåren är indelad i följande åldersgrupper:
Spårarscout (årskurs 2 och 3): Kåren har haft tre avdelningar under året. Avdelningarna har
haft möte varje vecka samt minst en 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 per termin.
Äventyrarscout (årskurs 6, 7 och 8): Kåren har haft en stor avdelning under året. Avdelningen
har haft möten varje vecka samt 2-4 hajker per termin.
Utmanarscout (årskurs 9 – 18 år): Kåren har haft fyra utmanarlag under året. Under året har
utmanarlaget Finntrerat bildats, med scouter födda år 2005. Lagen har mestadels haft digitala
möten sedan mitten av höstterminen .

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 tredje helgen i januari med 28 ledare
och utmanare. Sista helgen gick styrelsen utbildningen ”En styrelse som gör skillnad” som
Sensus höll i på Finngården. Det blev en bra start på det nya året och med mycket bra plan för
arbetet framåt i styrelsen. 1 februari var kåren också med under Lunds kommuns arrangemang
VinterLund där man fick prova på att hugga ved, elda och poppa popcorn på Stortorget.
På sportlovet var det 14 utmanare och 5 ledare som åkte till
Duved och Scouternas stuga på Mullfjället. Det blev en
vecka som bjöd på allt från regn och snö till strålande
solsken. Det var både utförsåkning och turskidåkning i skog
och på fjället och vi hade även besök av fjällräddaren Sven
som delade med sig av sin kunskap - mycket uppskattat.
Sista helgen i februari var det 10 utmanare som åkte på
Reggen, ett arrangemang för alla utmanare och roverscouter
i Skåne. I år var man i Skurup. Det var ett fint tillfälle att lära
känna och umgås med scouter från andra kårer i Skåne.
På grund av pandemin utgick den vanliga försäljningen av
Majblomman, men kåren deltog i den digitala insamling som hölls.
I år genomfördes inget gemensamt vårläger på Finngården. Istället hade avdelningarna egna
aktiviteter på olika platser under samma helg i slutet av vårterminen.
Det planerade sommaräventyret i form av en fjällvandring ersattes med aktiviteter i närområdet.
Äventyrarna var ute i en vecka då de både paddlade och vandrade. De passerade och badade i
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fem olika sjöar, däribland Immeln, Raslången och Halen. Gränsen Skåne-Blekinge korsades fyra
gånger, och det gjordes tre lyft där alla behövde samarbeta för att få med kanoterna och
packningen. Utmanarna var på vandring i Blekinge. En av höjdpunkterna var en dag då 2,7 mil
avverkades till fots under knappt 12 timmar. Det gjordes också en paddling med kajak ett varv
runt Tjärö i Blekinge skärgård.
Kårens äldsta utmanarlag, Finnsidan räknas, åkte den 14-17
juni iväg på sitt fjärdeårsprojekt: Skåne runt. Projektet
syftade till att upptäcka och lära sig mer om vårt fina
landskap och dess kultur. Med start i Lund tog de sig via bil
runtom i Skåne. I sina snygga sweatshirts besökte de bland
annat platser som Nimis i Kullabergs naturreservat, Ales
stenar och Sveriges sydligaste udde i Smygehuk. Under
resans gång åt de mycket god mat och resan avslutades med
att cykla dressin. Den härliga resan resulterade i en film som
finns att se på kårens sociala medier.
Vi hade planerat att åka till Vässarö i Uppland på sommarläger, men på grund av pandemin
kunde vi inte resa så långt bort. När beslutet togs hade vi dock vant oss vid att ställa om, istället
för att ställa in, och vi ordnade ett eget läger under en vecka på Finngården. Genom att dela upp
åldersgrupperna kunde vi genomföra ett säkert arrangemang.. Veckan bjöd på vackert väder med
bad, utomhuslekar och klassiskt lägerliv. Bland höjdpunkterna noterades en inhyrd hoppborg och
glasskiosk från Otto och Glassfabriken.
Under höstterminen fick vi på grund av pandemin bedriva all avdelningsverksamhet utomhus.
Detta var till en början en utmaning, men denna omställning bidrog till nya kreativa ideér och
spännande möteskoncept. Vi lärde oss att det går alldeles utmärkt att ha ett knopmöte, utomhus
i hällregn en kall kväll i november - så länge vi möter utmaningarna med kreativitet och gott
humör.
I enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Scouterna fick
utmanarscouterna bedriva stora delar av höstens verksamhet digitalt. Även här bidrog
utmaningarna med det nya formatet till nya kreativa ideér och möteskoncept.
Höstlägret kunde genomföras på Finngården enligt tradition, under en helg i oktober. Temat var
kockarnas kamp och lägret gick i matens tecken.
Till viss besvikelse kunde Julstöket inte genomföras enligt traditionen. Vi hade dock sedan länge
lärt oss att ställa om, och istället skapade PRUT en digital julkalender. Varje dag i december, fram
till julafton, publicerades ett inlägg i sociala medier. Det var allt från snitsiga julpyssel och ett
digitalt lotteri, till ett härligt luciatåg och adventsljus som tändes.
Höstterminens ledaravslutning genomfördes som en blandning mellan aktivitet utomhus och
digital träff. Varje deltagare fick individuellt uppleva en ceremoni utomhus med en egen starttid.
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Därefter samlades vi alla på distans via ljud och bild. Invigningen av nya ledare sköts upp till
nästa fysiska möte med alla ledare.
Scoutkåren Finn är stolta och glada över att kunna erbjuda unga Lundabor en meningsfull fritid
som gör dem Redo för Livet. Detta har vi nu gjort i 111 år och vi hoppas kunna fortsätta i minst
lika många år till.

7 Rekrytering
I år har vi rekryterat genom sociala medier; vi har varit aktiva på Instagram och Facebook med
olika kampanjer i samband med terminsstart. Vi har även engagerat alla scouter genom ”ta med
kompis”-veckor under terminerna. Flera scouter har kommit med efter dessa kampanjer. Totalt
har 72 nya medlemmar gått med i kåren under 2020.

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

Antal deltagare Antal dygn
2020 (2019)

Totalt antal
lägerdygn

Mullfjäll

Februari

Utmanare
Ledare

19 8

Vårläger

Maj

Spårare

52

1,

52

Vårläger

Maj

Upptäckare

18

3

54

Vårläger

Maj

Äventyrare

34

4

136

Vårläger

Maj

Utmanare

24

5

120

30 (33)

7

210

152

Sommaräventyr Juni

Äventyrare

Sommaräventyr Juni

Utmanare

22

5

110

3dje års projekt Juli

Utmanare

7

4

28

Sommarläger

Augusti

Hela kåren

102 (42) (7 Spårare 4)

657

Höstläger

Oktober

Hela kåren

143 (111) (3 Spårare 2)

392

Totalt har således 1911 lägerdygn genomförts under året mot 2219 lägerdygn förra året, en
minskning med 14 %. Detta trots de utmaningarna som pandemin skapade.
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Det kommunala verksamhetsbidraget bygger på aktiviteter.
Vi följer upp verksamheten med närvarorapportering på all scoutverksamhet. Totalt har vi
registrerat 7765 deltagande, varav 6612 bidragsgivande poäng, d.v.s. minst 3 personer mellan 7-19
år. Motsvarande deltagande förra året var totalt 8314 poäng, varav 7062 poäng var
bidragsberättigade, en minskning med drygt 6 %.

9 Ledarutbildning, kurser, utmärkelser etc.
En majoritet men inte tillräckligt många ledare (75 %) har gått Trygga Möten under de tre
senaste åren; under 2020 har 27 medlemmar gått denna kurs.
Kåren har att dela ut några olika stipendier och andra utmärkelser.
● Ledarstipendiet Årets Sölve: Oscar Sanner
● Scoutstipendiet Årets Gerda: Frej Izzat Gripne
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.

10 Finnsalarna
Under hösten genomfördes en upprustning och ombyggnad av förrådet för lägerutrustning på
Finnsalarna. De nya hyllorna skapar mer förvaringsutrymme och gör det enklare att överblicka
och hitta rätt. Detta är, tillsammans med inköp av nya tält, en del av kårens strategi att successivt
öka vår kapacitet att åka på läger med ett större antal deltagare.
Sedan början av våren har i princip all verksamhet, inklusive veckomöten, bedrivits utomhus.
Detta ökar behovet av att plocka fram och ställa undan utrustning. Vi vill tacka vår hyresvärd
Domkyrkorådet för det nya förrådet i markplan som gör utrustningen för utemöten mer
lätttillgänglig.

11 Finngården
I början av året renoverades Lillstugan på Finngården invändigt med nya golv och nymålade
väggar. Belysningen har också förbättrats med nya armature. På toaletten har handfat och
WC-stol bytts ut.
Ett nytt brandlarm installerades under förra året. För att höja säkerheten ytterligare har ett
fönster i Storstugan ersatts, vilket ger en bredare och mer tillgänglig utrymningsväg från
sovrummen på ovanvåningen.
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Finngården har hyrts ut under året, till skolor, till studenter, till privatpersoner, m fl.. Vaktmästare
Peter Strid är på plats för daglig tillsyn. Hyresintäkterna ökade något jämfört med 2019, men det
var ett år då vi under en tid inte kunde hyra ut på grund av takbyte. Jämfört med 2018 har
intäkterna istället minskat något.

12 Materiel
Under året har en del nödvändiga kompletteringar av materialet gjorts, men genom generösa
bidrag har vi verkligen kunnat investera i material för att klara en stor kårs lägerverksamhet.
Genom några års uppdateringar av materialet har vi kunnat genomföra årets evenemang och
aktiviteter på i stort sett kårens utrustning. Vid behov har vi även lånat från våra grannkårer. Vi
har under året köpt in bland annat nya tält och material för att underlätta utemöten så som
reflexvästar och belysning av olika slag.

13 Ekonomi
Kårens inkomster har under året varit 1 331 620 kronor. Utgifterna har uppgått till 1 335 247 kr.
Därmed har kårens verksamhet lämnat ett underskott på 3627 kronor. Kårens
anläggningstillgångar har 2020 skrivits av med 100 000 kronor.
Ett särskilt tack vill vi rikta till bidragsgivarna under 2020:
●
●
●
●
●

De Lekande Barnens fond: 45 000 kr för tält och 50 000 kr för anpassning till Covid-19
Kungliga Sällskapet Pro Patria: 30 000 kr för resan till Mullfjället
Crafoordska Stiftelsen: 40 000 kr för tält
Folke Ljungdahls stiftelse: 20 000 kr i generellt bidrag
Carl Jönssons Understödsstiftelse II: 25 000 kr för tält

Dessutom har vi ett antal stödmedlemmar som bidragit med valfria summor.
En mer detaljerad redogörelse lämnas separat i kårens bokslut.
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Lund den 28 februari 2021

För kårstyrelsen

Gustav Hertz

Anneli Jönsson

Kårordförande

Vice kårordförande

Linn Granehult

Peter Lindeblad

Vice kårordförande

Kassör

Hanna Viberg

Jens Thomá

Sekreterare

Ledamot

Kalle Elmér

Ludvig Tufvesson

Ledamot

Ledamot, utmanare

Heléne Kågefors Angberg

Jenny Hultén

Revisor

Revisor
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