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    Verksamhetsberättelse för 2014 

Under hela verksamhetsåret har Järna scoutkår bedrivit verksamhet inom följande 

verksamhetsgrupper: spårar-, upptäckar-, äventyrar- samt utmanaravdelning. 

Medlemsantalet i Järna scoutkår 2014-12-31 

Totala medlemsantalet i kåren var 105 personer, varav 60 män och 45 kvinnor.                  

Medlemmar i åldern 7-25 var 80 personer varav 45 pojkar och 35 flickor.                                    

Inom åldersgruppen över 25 var 25 personer registrerade varav 15 män och 10 kvinnor. 

Avdelningsbeskrivningar  

Spåraravdelningen  har mötesdag onsdagar 18.00-19.30 

Ledare:                                       

Vt. -14: Elinor Jensen, Lars Allensten, Dennis Andersson samt Per Esselius                                 

Ht. -14: Elinor Jensen, Lars Allensten, Dennis Andersson samt Per Esselius 

Avdelningen har deltagit i kårens alla aktiviteter. Spårarscouterna provar på scouting och får se in i de 

olika aktiviteterna som hör till scoutverksamheten.  

Upptäckaravdelningen  har mötesdag torsdager 19.00-20.30 

Ledare:                                    

Vt. -14: Cathrin Nygård 

 Ht. -14: Cathrin Nygård 

Avdelningen har deltagit i kårens alla aktiviteter. Samarbete har skett med Äventyraravdelningen med 

anledning av ledarsituationen. 

Äventyraravdelningen har mötesdag torsdagar 19.00-21.00 

Ledare:                             

Vt. -14: Johan Lindgren, Mia Turai, Mattias Nyman                             

Ht. -14: Johan Lindgren, Mia Turai, Mattias Nyman. 

Avdelningen har deltagit i kårens alla aktiviteter. 

Utmanaravdelningen har sina möten på söndagseftermiddagar. 

Ledare:                                     

Vt. -14: Mattias Ahlbom, Billy Johansson, Rasmus Johansson                                    

Ht. -14: Mattias Ahlbom, Billy Johansson 

Avdelningen har deltagit i kårens alla aktiviteter. 
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Kårens verksamhet under året. 

Kårens avdelningsarbete började i mitten av januari månad. 

Valborgsfirande, Järna scoutkår deltog i arrangemanget på Järna IP och höll i fackeltåg och 

braständning. Kåren hade försäljning av facklor, brända mandlar och kanelbulle på pinne. 

Dagshajk 1/5 genomfördes för Äventyrare, 10 barn deltog. 

Vårlägret genomfördes 2014-05-29 – 2014-06-01 på Brittmäss lägerområde utanför Sparreholm. 50 

scouter deltog på lägret. Lägret hade ett Mysterietema som röd tråd och genomfördes enligt plan. Alla 

avdelningar var representerade och aktiviteterna uppskattades av scouterna. Från spårarna deltog även 

föräldrar, som bidrog till att lägret fungerade bra. Då lägret låg vid en sjö var även kårens kanoter med. 

Sommarläger, Vilda, 3-9 aug 

Järna scoutkår hade 20 deltagare på lägret i Sonnarp.  

På plats var det ett bra arrangemang och genomförande, Järna Scoutkår samarbetade med Mariekäll 

Scoutkår. Järnas aktivitet ”på minuten” var mycket uppskattad av övriga deltagare.  

JOTA 18-19/10  äventyrare deltog i arrangemanget som ägde rum vid Älta Scoutstuga. 

Silvertävlingar /silverhajk 27-28/9 tillsammans med övriga kårer från Södertälje. Tävlingen 

genomfördes med 4 deltagande patruller från Järna.  

Ledarhajk genomfördes 10-11/10. En kortare vandring och övernattning i vindskydd i 

Gnestaskogarna. 

Järnascouten ar inte utkommit med något nummer under året. Information har istället kontinuerligt 

distribuerats via kårens hemsida av IT-ansvarig. 

Kåren har haft 6 protokollförda möten under året. 

Medlemsavgiften som tillfaller Järna scoutkår har under hela verksamhetsåret varit 250 kronor per 

termin för aktiv scout.                                      

Avgifter till förbundet sammanställs med Järna scoutkårs terminsavgift på inbetalningskort som 

utfärdas av scoutförbundet. Aktiva ledare, assistenter samt styrelsemedlemmar betalar faktiska 

kostnaderna för medlemsadministration som scoutförbundet kräver. 

Ledamöter i styrelsen 2014  

Ordförande Magnus Blomberg 

Vice ordförande Daniel Nyberg 

Kassör Catharina Sandell 

Sekreterare Karin Löw 

Kårutbildningsledare Catrin Nygård 

Registrerare Elinor Jensen 

Material/stug-ansvarig Lars Allensten  
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  Järna 2015-02-24 
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/Kassör Catharina Sandell/ /Sekreterare Karin Löw/ 


