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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Gemenskap och Engagemang
Vi i Träkvista Sjöscoutkår enades för några år sedan om att vår vision skulle
vara ”Scoutkåren med gemenskap och engagemang”.
Denna vision är för mig lika levande idag som den dag då vi satte samman
den! Engagemang ger gemenskap och gemenskap ger engagemang.
Det är med stor glädje som jag ser de engagemang som förekommer i vår
kår. Vi har under detta avkortade verksamhetsår sett ett fantastiskt
engagemang från scouter, ledare och föräldrar i samband med t.ex. vårens
fixardagar, valborgsfirandet vid Ekebyhovs slott och våra sommarläger.
Denna verksamhetsberättelse blir ju naturligt lite tunnare eftersom den bara
täcker ett halvår eftersom vi i våras på kårstämman bestämde oss för att
ändra verksamhetsåret. Detta innebär att från hösten kommer vi att följa
scoutåret istället för att byta styrelse under pågående år. Vårt verksamhetsår
är nu 1 september till 31 augusti.

Träkvista Sjöscoutkår 2008
Träkvista Sjöscoutkår av Svenska Scoutförbundet Nr 3026 i Birka Scoutdistrikt
Styrelsen för Träkvista Sjöscoutkår lämnar här verksamhetsberättelse för kårens 36:e
verksamhetsår om än något förkortat. Detta med anledning av att det det på kårstämman
i februari beslutades att vi i fortsättningen skall ha ett verksamhetsår som mer följer vår
verksamhet än tidigare. Det nya verksamhetsåret skall löpa 1/9 – 31/8 och för att anpassa
oss till detta valde vi att ha ett avkortat verksamhetsår från 1/1 till 31/8 2008.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning.
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Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 6 gånger.
Antalet aktiva medlemmar under året har varit 172 st varav 127 st i åldern 7-25 år.

Verksamheten 1/1 – 31/8 2009
Kårens verksamhet under våren och sommaren bedrevs i 7 olika avdelningar:
•

Miniorscouterna Vita Örnen med ca 25 scouter och 8 ledare träffades på
onsdagskvällarna i Tranan eller på Barris

•

Juniorscoutavdelningen Hajarna med ca 20 scouter och 4 ledare träffades på
tisdagskvällarna i Tranan eller på Barris

•

Juniorscoutavdelningen Havsörnen med ca 15 scouter och 4 ledare träffades på
måndagskvällarna i Tranan eller på Barris

•

Patrullscoutavdelningen Fregatterna med ca 10 scouter och 2 ledare träffades på
onsdagskvällarna i Skåken eller på Barris

•

Patrullscoutavdelningen Fullriggaren med ca 20 scouter och 5 ledare träffades på
torsdagskvällarna i Skåken eller på Barris

•

Seniorscoutavdelningen Gabba Gabba med ca 15 scouter och 2 ledare träffades på
onsdagskvällarna i Skåken eller på Barris

•

Seniorscoutavdelningen UMS med ca 10 scouter och 1 ledare hade varierande
möteskvällar och platser för att anpassa verksamheten till skolarbete mm.

Förutom ovanstående möteskvällar har samtliga avdelningar arrangerat hajker och/eller
övernattningar för scouterna under en eller flera helger.
Till detta kommer de för kåren gemensamma aktiviteterna som:
•

Kårkaraoke en februarikväll i musikens tecken där scouter och ledare fick prova på
att stå i rampljuset

•

St Georgsfirande i Ekerö kyrka med St Georgslegenden levandegjord av
seniorscouterna samt utdelning av Robin Hills stipendiet till två patrullscouter

•

Båtvård och sjösättning av våra båtar

•

Majblommeförsäljning till stöd för behövande barn och ungdomar

•

Valborgsfirande i Ekebyhovsparken med café, körsång, vårtal, lotterier, fackeltåg
och en fin valborgsmässoeld

•

Seniorvandring på Sörmlandsleden

•

Kårhajk och terminsavslutning med organissationstävling och märkesutdelning på
Lovö

•

Lägervecka på Björkö (Birka)

•

Eskadersegling i Stockholms skärgård för patrull- och seniorscouter

Dessutom har vi haft flera ”Gäng” bestående av ledare, föräldrar och funktionärer som
har arbetat för olika projekt:
•

Arrangemangsgänget som planerar och genomför t.ex. kårkaraoken och St Georg

•

Barrisgänget som sett till att båtarna är i gott skick samt att vår plats vid vattnet är
en fungerande samlingsplats för scouterna

•

Försäljningsgänget som håller i allt från försäljning av scoutskjortor till planeringen
av Valborgsfirandet

•

Husgruppen som arbetar för att framtida hus där vi kan samla hela kåren och våra
aktiviteter under ett tak

•

Materialgänget som ser till att vårat gemensamma material såsom tält, vindskydd,
stormkök, lyktor mm är i bra skick

