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Nynäshamns scoutkår ansluten till Scouternas riksorganisation
Styrelse:
Ordinarie:
2. Vice ordförande Christoffer Berg vald till 2016
3. Jan-Erik Ramström vald till 2016
4. Åsa Lyvik vald till 2017
5. Karolina Vidlund vald till 2016
6. Ulrika Lundgren vald till 2016
7. Felicia Röhl vald till 2016
Suppleanter:
8. Johan Lundgren vald till 2017
9. Gunilla Gudmundsson omvald till 2016
10. Inger ”Lo” Löf vald till 2017
11. Simon Johansson vald till 2016
12. Oskar Gudmundsson vald till 2016
Revisor och revisorssuppleant:
Ordinarie: Örjan Jonsson

Suppleant Karin Hernudd Öhman.

Revisor och revisorssuppleant till Sjöscoutstiftelsen:
Ordinarie: Birgitta Sandberg
Suppleant: Veronica Sjödén
Firmatecknare:
Per Sjödén och Jan-Erik Ramström var och en för sig.

Information, medlemsregistrerare och bidragsadministratör:
Gustaf Pettersson och Veronica Sjödén.
Kårutbildningsledare, kårpostmottagare:
Åsa Lyvik
Materialförvaltare, stugfogde:
Christoffer Berg
Inköpare av scoutvaror:
Lo Inger Löf

Styrelsen
Styrelsen har genomfört 5st st möten under året, samt andra planeringsmöten.
1 ledare i styrelsen har varit på kurshelgen växtkraft som distriktet arrangerar. Ledaren höll kursen
Leda Scouting under den helgen.
Flera ledare var med som ansvariga på distriktstävlingen Distriktets Dag som arrangerades av
Södertörns scoutdistrikt i Flatenbadet.
Kårens hemsida www.nynashamn.scout.se hålls uppdaterad av Gustaf Pettersson. Kårens
medlemmar, ledare, föräldragruppen skickar info till Gustaf som han lägger upp på hemsidan. Det är
tex alla avdelningarnas terminsprogram och aktuella aktiviteter för avdelningarna/kåren. Även
Veronica Sjödén bistår med att fixa på kårens hemsida.
Kåren har även en facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/39103676759/ där alla som har
gått med i gruppen kan göra inlägg med bilder osv.
Lokaler
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Veckan efter midsommar och framåt under sommaren, ställde ett stort gäng föräldrar, styrelsen,
ledare, sponsorer och medlemmar, upp och hjälptes åt att lägga nytt tak på den gamla stugan,
under ledning av stugfogde Christoffer Berg. Kostnaden för taken blev ca 60000kr.
Föräldragruppen

Föräldragruppen har under 2015 bestått av Johan Lundgren, Malin Eksberg, Petra Jakobsson
och Gunilla Gudmundsson. Gruppen har träffats ca en gång/månad och syftet med gruppen är
att få in pengar till att kunna hålla lägerkostnader nere samt att bedriva ledarvård.
En av gruppens stora uppgifter är att planera och tillsammans med ledare, föräldrar och
scouter ordna Valborgsmässofirande vilket gjordes även 2015 med gott resultat.
I februari och november ordnade gruppen disco i Viaskolans matsal. Båda discona var mycket
välbesökta och inbringade tillsammans ca 16.000:-.
Strax före jul organiserade gruppen försäljning av scoutljus. Scouter och föräldrar jobbade då
ihop ca 3.500:-.
Under jullovet ordnade gruppen en kväll för kårens fantastiska ledare. En kväll med middag,
lekar och mycket skratt under temat Glitter och glamour! allt utom scouting!
Under året har gruppens deltagare tillsammans med andra föräldrar deltagit i hajker, läger och
andra gemensamma aktiviteter som tex takomläggning på stugan.
Medlemmar
Vid verksamhetsårets utgång bestod kåren av 86 st medlemmar.

Verksamhet
Verksamhetsterminerna har i stort sett följt skolterminerna och samtliga avdelningar har varit
representerade i kårstyrelsen.
Vårterminsstart hade vi gemensamt med pulkarace i Kvarnängsbacken.
Vi har haft Kårstämma (Årsmöte) där 33 st medverkade.
Prova på dag på Sportlovet. Då kom det 40st barn och vuxna som ville kolla in vad vi gör. Vi lät dem
prova på att elda med tändstål, kasta livlina och grilla korv.
Ösmo scoutkårs tävling 24an var vi med på med både ett lag som gick tävlingen och funktionärer
som stod på kontroll.
St:George högtiden hade Ösmo hand om, vi var vid järnåldershuset, fikade och delade ut märken
tillsammans med Ösmo Scoutkår.
Barnen har sålt majblommor.
Kårbad i Ösmo simhall.
Valborg arrangerades som vanligt ute på Lövhagen. Vi fick bidrag från Nynäshamns kommun.
Distriktets dag: Det var vid Flatenbadet. Nynäshamn hade hand om sekretariatet.
Kårhajk hade vi 12-14 juni hölls på Pettersberg, scouter i varierande ålder samt vuxna var med.
Sammanlagt var det 50st. Kårhajken avslutades med Vårterminsavslutning.
Veckan efter midsommar och framåt under sommaren, ställde ett stort gäng föräldrar, ledare och
scoutbarn upp och hjälptes åt att lägga nytt tak på den gamla stugan, under ledning av stugfogde
Christoffer Berg.
Sommarlägret var ett seglarläger bara för kåren 26/7-1/8 på Landberga. Det var 50st sammanlagt
med på lägret.
Föreningarnas dag 13/9 var kåren med och visade upp sin portabla bro och man fick även prova på
att tända eld med tändstål.
I början av höstterminen hade vi föräldramöte för alla avdelningarna.
Månskenshajken. Det var 10 lag som startade. Det var lag från Nynäs, Handen, Älta, Trollbäcken
och Ösmo.
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Hhiss. En tävling i Stockholm, som distriktet arrangerar. Kåren hade ett tillfälligt utmanarlag med 3
barn från kåren och 1 barn från Jordbro scoutkår som gick tävlingen. En av barnens ledare var med
ute på Djurgården under hela tävlingen.
Kåren har varit med på JOTA (Jamboree on the air) i Älta i år. Det var 1 ledare och dess
äventyrarscouter som åkte dit. Även de 3 utmanartjejerna var med och sov kvar på Jota.
Kåren har närvarat på Södertörns Scoutdistrikts 2 stämmor. (1 på våren och 1 på hösten)
Kåren planerade och genomförde tävlingen Månskenshajken med 7st tävlande lag.
Alla avdelningar hade gemensam julavslutning på Lövhagen. Det var ljusspår och glögg och
pepparkakor. Det var ca 60 barn och föräldrar med!

Kåren har i huvudsak haft sin verksamhet förlagd till ”Sandhamnsstugan” i Nynäshamns tätort.
Kåren arrenderar också ett markområde i naturreservatet Käringboda, ”Blockis” av Skärgårdsstiftelsen,
där det finns ett blockhus och stockvindskydd.
Kårens förråd är inhyst i Sjöscoutstiftelsens hus i Gröndalsviken. Där utfördes båtvård och även en del
avdelningsverksamhet.
Bäverscoutavdelningen Sångfåglarna: (7-8 år gamla)

Avdelningen startades upp under hösten och man var då 8-10st barn, 1 ledare och 2st
äventyrare har varit ½ ledare.
Spårarscoutavdelningen Skogsfåglarna: (8-10 år gamla)
Under våren var vi 18 scouter. Vi har bl.a. jobbat med knopar, sjukvård, orienterat, täljt, rest tält,
eldat och lagat mat på stormkök. Vi har även haft övernattning på Landberga och varit med på
kårgemensamma aktiviteter som kårbad, Valborg, St: Georg och familjehajken ”Ronja Rövardotter”
vid Pettersberg. Samt att vi deltog med två patruller på Distriktets dag. De som till hösten blev
upptäckare deltog också på seglarlägret.
Under hösten var vi 18 scouter. Vi har tittat på naturen, lärt oss knopar och övat mycket på att elda
och samarbeta. Vi har också tagit en del märken. Vi har även deltagit i kårgemensamma aktiviteter
som uppstart, kårbad och julavslutning.

Upptäckarscoutavdelningen Vindarna: (10-12år)
Under vårterminen 2015 bestod avdelningen av ca.18-20 deltagare. Under terminen har vi arbetat en
hel del med patrullerna. Patrullerna har fått planera var sitt som de sedan genomförde och
utvärderade. Utöver vanliga veckomöten har vi varit med och hjälpt föräldragruppen med discot, varit
med på kårbad, genomfört Valborgsfirande mm.
I samband med distriktetsdag gjorde vi en hajk invid Flatensjön. I slutet av våren och början av
sommaren bidrog vi med båtfix. Många av oss var med på Familjehajken 12-14/6 med Ronja
Rövardotter som tema. I slutet av juli åkte vi på seglarläger i Landberg.

Till hösten var det många scouter som gick upp till äventyrarna. Kvar var 9 st. Endast 2 st
spårarscouter kom upp till oss. Men i början av hösten tillkom det några medlemmar och efter det var
vi 14 st. Under hösten har vi lärt oss om stormkök, hantera kniven, vår flagga, orientering, elda,
arbeta med läder osv. Den stora händelsen för hösten var Spelhajken i november.
Äventyrarscoutavdelningen Stigfinnarna: (12-14år)
Under våren hade Stigfinnarna 11 st scouter samt 2 ledare. Vi hade 22st ordinarie möten med
traditionell scoutverksamhet, tävlade med 1 lag på 24an, tävlade på distriktets dag med 1 lag, varit
med på terminsavslutningen och kårhajken vid Pettersberg och seglarlägret på Landberga.
Mötesdag onsdagar
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Under hösten var Stigfinnarna 14st scouter samt 2st ledare. 3st av barnen var egentligen för gamla
för att vara kvar på Äventyrarna men eftersom det inte finns ett aktivt Utmanarlag så fick de fortsätta
på Äventyrarna. Vi hade 13st ordinarie möten med traditionell scoutverksamhet. Vi var dessutom på
Capture the flag timmsammans med upptäckaravdelningen, Månskenshajken, dagsutfärd på JOTA i
Mälarhöjdens Scoutstuga, spelhajk på Svärdsögården tillsammans med upptäckarna,
terminsavslutning på Lövhagen.
Mötesdag onsdagar

Utmanaravdelningen Klikken: (15-19år)
På vårterminen hade vi 3st i kåren som hade åldern inne för att vara utmanare. Dem 3st barnen har
fortsatt att vara med på Äventyrarnas möten men har gått undan och har planerat egna saker i bland.
Alla 3st har därför närvarat på i stort sett allt som står på äventyrarnas planering.
Tjejerna har haft 1 lag på på Hhiss tillsammans med an 4e tjej från Jordbro scoutkår och har även
sovit kvar på Jota i Mälarhöjdens Scoutstuga.
Kåren har närvarat på tävlingar och olika aktiviteter
- Distriktets Dag
- Kåren har arrangerat Valborgsfirande på Lövhagen för Nynäshamns invånare.
- Både stått på kontroller och gått 24an i Ösmo i år.
- St:George var vi i Ösmo
- Kåren har varit på familjehajk på Pettersberg och även haft seglarläger på Landberga.
- 2st Distrikts stämmor.
- Haft föräldramöte på vår och hösttermin.
- Kåren har arrangerat och genomfört Månskenshajken
- Varit på kurshelgen växtkraft i distriktet.
Utbildning - kurser
- 1 ledare har hållit kurs på växtkraft i Leda Scouting

Tack!
Tack till ledarna och till utomstående som på olika sätt stöttat kåren under året. Ett stort tack vill vi ge
till Föräldragruppen som hjälpt till mycket under året.

Per Sjödén…………………………………………………........………………………
Christoffer Berg ……………………………………………………………………….
Jan-Erik Ramström…………………………………............………………………….
Åsa Lyvik....................………………………………………………………………….
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Karolina Vidlund………………………………………………………………………….
Ulrika Lundgren………………………………………………………………………….
Felicia Röhl ………………………………………….....……………………………….
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