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Hedemora scoutkår 
ansluten till Svenska Scoutförbundet 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2013-01-01  - 2013-12-31 
 
Styrelse 
 
Ordförande: Kina Norström 
Vice ordförande: Benita Wallner 
Sekreterare: Lars Göran Karlsson 
Kassör: Sven Jansson 
Övrig ledamot: Gunilla Cedergren, Annica Persson, Christian Dahlström, 
Övrig ledamot from 2013-11-17, Elsa Haglund, Melica Dalhed 
 
Ledare 
 
Bäverscouting:  Gunilla Cedergren, 
   Annica Persson 
   Elin Persson ht  
   Erica Gustafsson, ht 
   Christer Gustafsson, ht 
   
Spårare:   Tobbe Johansson 

Maria Samils , vt   
   Kina Norström 
   Judith Dahlin Klein, ht  
 
Upptäckare:     Börje Mases    
   Veronica Cedergren  
    
Äventyrare:   Emil Norström  

Christian Dahlström  
 

Utmanare:   -  
  
”Luffarna”, ledarlag  Annica Persson 
 
Styrelsen har genomfört 6 st. möten under året och luffary i augusti samt ett extra årsmöte i 
november. 
 
Medlemmar 
 
Antal medlemmar vid årets början var 60 och vid årets slut 76 st. 
Fr. o m 2009 har även kåren stödjande medlemmar, i år 2 st. 
Totalt har medlemsavgifter gett 5 900 kr.  
 
Verksamhet 
 
År 2013 har varit ännu ett bra år, vi har haft verksamhet inom alla avdelningar men de äldre 
utmanarna har haft mer sporadiska möten under helgerna. Vi har ett bra ledarantal på Bäver, 
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Spårare och Upptäckare. Äventyrare och Utmanare har gemensamma möten på grund av för 
få ledare. På vissa avdelningar 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 Vikmanshyttans kyrka tillsammans med Vikmanshyttan med 
märkesutdelning och fika 
 
Sommarens läger var Pingstlägret i Risshyttan där vi deltog med 15 scouter och 
avdelningarna var representerade från bäver till utmanare. Vi var också 3 föräldrar och 3 
ledare. Utmanarna bodde i en egen by.  
Sju av våra Äventyrare deltog på Spacecamp i Kopparbo. De delade by med bland annat 
Lessebo och Skellefteå. Dom fick träffa Christer Fuglesang. Lovisa Kling Lyttbacka och 
Anton Granlund deltog som funktionärer på lägret. 
 
Explorer Belt   My Johansson deltog i årets hajk som gick bland annat i Nederländerna. 
 
Julskyltningen gick bra i år med alla kransar sålda och ett fint lotteri skänkt av 
scoutföräldrar. Vi fick in 8700 kr. Vi deltog också i Kulturnatten genom att bygga och riva 
partytält åt matproducenterna i kommunen vi tjänade 1500 kr.    
 
Dräcke 
Vår stuga i Dräcke har under året utnyttjats av scouter och ledare rätt flitigt. Emil Norström 
och Christian Dahlström fungerar som stugfogdar där ute och har grejat lite med ved och 
annat smått och gott under året.  
 
Sommarro 
Den fortsatta målningen kom inte igång fullt ut i år heller, men taket på gamla byggnaden 
tätades och byte av tak är inte så akut längre. Insatsen i öppna spisen kommer att vara på plats 
i januari 2014. 
 
Avdelningsverksamhet  
 
Se bifogade verksamhetsberättelser från respektive avdelning 
 
Tävlingar 
 
Nornhajken 
Nornhajken gick av stapeln för 39:e gången, årets hajk startade vid Vasahallen och första 
övernattningen var på Nibbleberget. Fredag kvällen var det en typ av organisationstävling där 
man bland annat eldade, bakade tårta och fiske märken. Lördagen hade många kontroller och 
sträckan gick till Sotbo. Vanliga kontroller såsom naturfrågor, eldning, livlina, mm var som 
vanligt med. 
 
Vi deltog i Säters tävling JoGlobus Anderssons Testamentet och spårarna Kinas kids vann sin 
klass i år igen. 
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Guldknopen gick i Vikmanshyttan och Kinas kids blev tvåa. 
 
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. 
 
Äventyrarna och Utmanarna var med på Tårtkalaset i Malung.    
 
Luffary 
 
Vi startade höstterminen med ett Luffary på Sommarro. Vi städade och gick igenom tälten. 
Sedan lekte vi och åt taimat.  
 
Utbildning – kurser 

 
Vi har deltagit i Rättvikskurserna både som kursledare med fyra ledare och kursdeltagare med 
två ledare.  
 
Ekonomi 
 
Kårens ekonomi har formligen exploderat i år tack vare den bonus som vi fick från Ullmax, 
hela 68 439 kronor, därutöver har verksamheterna gett ett överskott på 3 983,17 kronor. 
Målningen av Sommarro, beräknad till 5 000 kr blev inte genomförd i år heller, men pengar 
finns fonderade till både målning och tak.  
 
Ullmax försäljningen har också fortsatt och gett ett netto på mer än 6 200 kr även om inte alla 
intäkter kommit in ännu. Tobbe har lämnat över till Judith fr o m vintern 2013, Tack Tobbe! 
 
I kommunala bidrag har vi dessutom fått 25 000 till lokaler och aktiviteter. 
De statliga bidragen blev 6 200 kr. 
 
Hemsidan 
 
Kårens hemsida sköts av Christer Gustafsson som gör ett bra jobb. 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 2014-02-09 
 
 
Kina Norström              Benita Wallner                 Lars Göran Karlsson 
Ordförande             Vice ordförande  Sekreterare 
 


