Hedemora scoutkår
ansluten till Svenska Scoutförbundet
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 - 2012-12-31
Styrelse

Ordförande: Kina Norström
Vice ordförande: Benita Wallner
Sekreterare: Lars Göran Karlsson
Kassör: Sven Jansson
Övrig ledamot: Gunilla Cedergren, Erik Mases, Veronica Cedergren, Annica Persson, Tobbe
Johansson och Lovisa Lyttbacka-Kling.
Ledare

Bäverscouting:

Gunilla Cedergren vt
Kerstin Johansson vt
Erica Gustafsson, vt

Spårare:

Tobbe Johansson, ht
Kina Norström
Erik Mases, vt
Maria Samils,

Upptäckare:

Börje Mases
Veronica Cedergren,

Äventyrare:

Annica Persson, vt
Mia Lyttbacka, vt
Emil Norström ht
Christian Dahlström ht

Utmanare:

Benny Cedergren
Torbjörn Johansson

”Luffarna”, ledarlag

Annica Persson

Styrelsen har genomfört

7 st. möten under året och luffary i december.

Medlemmar

Antal medlemmar vid årets början var 73 och vid årets slut 60 st.
Fr. o m 2009 har även kåren stödjande medlemmar, i år 10 st.
Totalt har medlemsavgifter gett 8 100 kr.
www.hedemorascout.se

hedemorascout@gmail.com

Verksamhet

År 2012 har varit ännu ett bra år, vi har haft verksamhet inom alla avdelningar på
vårterminen, men utmanarna/seniorer har haft mer sporadiska möten under helgerna.
Bäveravdelningen vilade under hösten på grund av ledarbrist. Vi har ett bra ledarantal på
övriga avdelningar dock kan det önskas mera barn.
Vi har varit aktiva med egna tävlingar och deltagit i andras arrangemang.
Thinking Day firades på stadsberget med ljusspår/tipspromenad och insamling av pengar till
förbundets insamling
St. Georgs firades i Hedemora kyrka tillsammans med Vikmanshyttan och Säter med
märkesutdelning och fika
Sommarens läger var Pingstlägret i Risshyttan där vi deltog med 21 scouter och
avdelningarna var representerade från bäver till utmanare. Vi var också 8 föräldrar och 5
ledare.
Julskyltningen gick bra i år med alla kransar sålda och ett fint lotteri skänkt av
scoutföräldrar. Vi fick in drygt 6 200 kr. Vi deltog också i Kulturnatten men resultatet blev
bara drygt 900 kr.
Dräcke
Vår stuga i Dräcke har under året utnyttjats av scouter och ledare rätt flitigt. Vi har även haft
den uthyrd. Under året har vi haft ett inbrott i stugan med en del reparationer som följd. Emil
Norström och Christian Dahlström fungerar som stugfogdar där ute och har grejat lite med
ved och annat smått och gott under året.
Sommarro
Sommarro blev utsatt för ett inbrottsförsök som resulterade i att vi måste byta ut alla lås och
nycklar. Den fortsatta målningen kom inte igång.
Avdelningsverksamhet

Se bifogade verksamhetsberättelser från respektive avdelning
Tävlingar

Nornhajken
Nornhajken gick av stapeln för 38:e gången, årets hajk startade vid Dräckdammen och första
övernattningen var vid Dräckestugan. Fredag kvällen var det en typ av organisationstävling
där det gällde att samla pusselbitar. Lördagen hade många kontroller och sträckan gick till
Sotbo. Vanliga kontroller såsom naturfrågor, eldning, livlina, mm var som vanligt med.
www.hedemorascout.se

hedemorascout@gmail.com

Resultatlista
Klass:
Ledare

Plac.

Lag

Poäng

Kår

1
2

Säter 1
Jamä de är väl bara å
hit på nå
Scoutnic
GMN
Säter 2
Söndagspromenaden
Piece of cake

324,5

Säter

321,5
319,5
307,5
306,5
303
291

Hedemora
Vikmanshyttan
Borlänge/Järlinden
Säter
Borlänge
Hedemora m.fl.

317
282
273
263

Borlänge
St. Tuna
Hedemora
Vikmanshyttan

6

B-laget
Taljan
Optimisterna
Murvlarna
Teenage mutant
Dalahorse
Da Kurkuts

259
250

Ludvika
St. Olofs

1
2
3

Rädd för kantareller
Ankorna
The mooptroop

273,5
231,5
224

Hedemora
Vikmanshyttan
Ludvika

3
4
5
6
7
Utmanare
1
2
3
4
5

Äventyrare

Vi deltog i Säters tävling JoGlobus Anderssons Testamentet och spårarna Kinas kids vann sin
klass
Guldknopen blev inställd för få deltagare
Hösthornet körde vi inte då vi tyckte tiden inte fanns att genomföra den så den får vila något
år och se om intresse och tid kommer.
Woffelblot deltog ett gäng från Hedemora.
Äventyrarna och Utmanarna var med på Tårtkalaset i Malung
My Johansson och Anton Granlund deltog på Demokratijamboree i Stockholm under hösten,
My som delegat för Hedemora scoutkår och Anton som observatör.

Luffary

Luffary med bad i tunna och bastu hos Christian i Lövåsen (Säter). Chiffer, biltipspromenad
och tävlingar. Maten gjordes på elden tillsammans, laxpaket.
www.hedemorascout.se

hedemorascout@gmail.com

Utbildning – kurser

Vi har deltagit i Rättvikskurserna både som kursledare och kursdeltagare.
Ekonomi

Kårens ekonomi har varit stabil men vi har gjort ett underskott på 4 662,99 kr, främst därför vi
hade budgeterat ett underskott på 5 800 kr. Vi har utsatts för ett inbrott och ett försök som
kostade oss 6 500 kr. Målningen av Sommarro, beräknad till 5 000 kr blev inte genomförd
under sommaren.
Ullmax försäljningen har också fortsatt och gett ett netto på mer än 5 100 kr även om inte alla
intäkter kommit in ännu. Tobbe har varit en stark drivkraft.
I kommunala bidrag har vi dessutom fått 23 000 till lokaler och aktiviteter.
De statliga bidragen blev 10 000 kr.
Hemsidan

Kårens hemsida har reviderats med hjälp från Christer Gustafsson och med Tobbe Johansson
son kårens drivande. Flera av ledarna är ansvariga för att uppdatera den hela tiden och mycket
information till scouterna går ut där. Kåren har även en gmail-adress som alla ledare kan gå in
och ta del av och boka bl.a. Dräcke på.

Ett stort tack till alla ledare, funktionärer och övriga som har
stöttat vår verksamhet för allt arbete som gjorts för kåren under
året.
Hedemora 2013-03-20
Kina Norström
Ordförande

www.hedemorascout.se

Benita Wallner
Vice ordförande

Lars Göran Karlsson
Sekreterare

hedemorascout@gmail.com

