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Januari
Terminens arbete startar den 11/1 med en planeringsdag. Den 15-17/ åker 8 st WSj Japan
deltagare till Höganäs för en återträff. Den 21/1 håller man ett informationsmöte för
utmanarna om sommarens aktiviteter. 24/1 åker utmanarna till curlinghallen för att curla. På
januari månadskårmöte meddelar många att man skall söka till Blå hajker, Biscaya och
Explorer Belt. Peter Johansson planerar en ny pappersförsäljning.

Februari
Den 2/2 har ledarna ett möte om vårlägret. Den 4/2 deltager 2 st från kåren på valborgsmöte
med Helsingborg Östra, Hembygdsföreningen och Kropps församling på scoutlokalen.
Den 10/2 sker ett ledarmöte angående Elementum.

Den 15/2 gör äventyrsavdelningen ett studiebesök på 
Krydderian.
Den 17/2 deltager Per-Olof Norén på ett möte med 
Helsingborgs Kommun om hur samarbetet
skall förbättras mellan kommun och föreningar.
Den 18/2 besöker upptäckaravdelningen brandstationen i 
Bårslöv. Den 22/2 firar kåren
Thinkingday utomhus med 30 barn och 10 ledare. På 
kårmötet konstaterar man att Patrik
Pålsson har startat med att renovera i förrådet och satt in en 
ny vask. Man har även gått
igenom fotogenlycktorna. Kåren väljer även 5 st delegater 
till distriktsstämman. Christina
Norén får tillåtelse att inhandla lite böcker om djur och 
natur. Man diskuterar även bilder på
kårens sociala medier. Spåraravdelningen kommer nu att 

hålla ytterdörren låst innan deras
avdelningsmöten startar.

Mars
Den 3/3 har valborgsgruppen möte med övriga föreningar på scoutlokalen.
Den 5-6/3 deltager 2 st på PL-kurs på Björket. Den 7/3 besöker Fördomsakuten
äventyrscouternas avdelningsmöte. Den 18-19/3 sker utdelning av påskförsäljningen på
scoutlokalen. Den 19-20/3 säljer 7 st äventyrsscouter påskris. Den 19/3 åker 10 upptäckare
och 6 ledare till Mölledammarna för en heldag i skogen. Kåren ställer in Påsklotteriet pga. att
det fanns för få försäljare. Den 25/3 har kåren sin traditionella långfredagsstädning av
scoutlokalen, 20 st deltager. Den 29/3 har man ett planeringsmöte inför Överraskningshajken
där 16 st äventyrare/Utmanare är anmälda.

Den 31/3 åker utmanaravdelningen 
Segway i Helsingborg.
På kårmötet meddelas det att 51 st 
var anmälda till scouternas dag i 
Malmö. Ebba Lindkvist är
antagen till Explorer Belt. Det har 
installerats jordfelsbrytare, nya 
lysrör i förrådet, vasken är



inkopplad samt nya eluttag utomhus. Kåren blir erbjuden att vara funktionärer vid en
Triathlontävling på Gröningen, men avböjer. Kåren har också problem med faktureringen via
email.

April
1-2/4 har Bäverscouterna läger i Saxtorpsskogen där 15 bäverscouter och 5 ledare deltager.
Den 1-3/4 har spårarscouterna läger i Kvidinge stugan där 9 spårare och 3 ledare och 2
assistenter deltager. Den 8-10/4 har upptäckarna läger i Kvidinge scoutkårs stuga där 10
upptäckare och 3 ledare deltager.
Den 9-10/4 åker 10 äventyrare och 3 ledare på Trapperyxan/Dynggrepen i Genarp. Den 14/4
håller Per-Olof Norén och Christina Norén en introduktionskurs för 8 nya ledare. Den 16-17/4
åker 6 st ledare på Leda scouting/Redo för naturen på Sonnarp. Kåren åker med 47 st till

Malmö för att deltaga på scouternas 
dag. Bäverscouterna blir 1:a och 3:a 
samt att spårarscouterna kom på en 
4:e plats.
Den 16-17/4 åker Ebba Lindkvist till 
Tranberg utanför Jönköping för att 
deltaga i en förträff
inför Explorer Belt. Kåren håller sin 
traditionsenliga St Georgs firande i 
Välluvs kyrka den
23/4. Här deltager ca 70 st från 
scoutkåren samt 10 st från St Georgs 
Gille. Kåren delar ut 25
års märke till Anneli Sjöstrand och 
Jenny Lindkvist. Till Årets scout 

valdes Max Johansson. Den 24/4 deltager 5 st på distriktsstämma i Jonstorp. Christina Norén 
väljs in i valberedningen. På kårmötet meddelas att Thea Eriksson har blivit antagen till 
Biscaya och Blå Hajk och Mattias Jönsson har blivit antagen till Blå hajk. Jasmin Lindkvist 
meddelar att hon vill deltaga på Boomerang 2016 på Vässarö vilket mötet godkände. Man 
beslutar att en brandöversyn skall införas. Det meddelas även från riksorganisationen att 
scoutrörelsen har växt samt att det kommer hållas en parad inför kungens 70 års dag. Mötet 
diskuterar även Valborgsfirandet där kåren står för korvgrillningen samt kaffeserveringen. 
Kåren har även sålt 64 st korvlådor inför Valborg. Diskussion förs även om nya inkomster 
genom olika försäljningar. Den 30/4 firar kåren Valborg med fackeltåg med 60 st scouter

Maj
Den 5-8/5 åker 52 scouter och ledare till Sonnarp för att deltaga på vårlägret. Kåren blir 2:a i
byakampen. 9/5 hölls ett informationsmöte om Portugal 2017. 12/5 har man ett
informationsmöte om sommarlägret Elementum. Den 16/5 cyklar äventyrsscouterna till
Mörarp för att möta Mörarps Scoutkår i brännboll. Den 21-22/5 åker 4 st på PL-Hajk vid
Skäralid. Mellan den 25-28/5 genomför scoutkåren skräpplockning i byn, I Love Hbg. 62 st

scouter deltager. På kårmötet 
rapporterar man att en timer är utbytt i
köket, det har målats i
förrådet. Man diskuterar problem med
utskickslistorna, kunskapsnivån på 
nyblivna scouter i
högre åldrar, diskussion om märken. 
Kåren har införskaffat ett fakturakort 
på City Gross.
Den 27-29/5 genomför 
äventyrsscouterna en paddelhajk i 
Rönneå, 12 st deltager.



Juni
Den 3-6/6 genomförs en överraskningshajk för 3:e års äventyrare och utmanare i Helsingör. I
strålande solsken deltager 11 scouter och 4 ledare.
Den 6/6 deltager 2 st scouter på nationaldagsfirande på Sofiero där kungen deltager. 11/6
genomförs en materialvårdsdag. Valborgsgruppen
har möte den 13/6 där en utvärdering
genomförs. Den 14/6 har man ett föräldramöte inför
Elementum. 5/6-7/7 åker Ebba Lindkvist
som den första scouten i Påarp på Explorer Belt i
Grekland. Den 28/6 har kassören och
ordförande ett bokslutsmöte.

Juli
Den 8-17/7 deltager Thea Eriksson på Biscaya från
Västervik. Den 23-30/7 åker 42 st på
Elementum på Sonnarp. Den 26/7-6/8 åker Thea
Eriksson på Blå hajk, forsfararna i Torsby,
Värmland. Den 30/7-5/8 deltager Jasmin Lindkvist
på Boomerang 2017 på Vässarö.

Augusti
Den 1-11/8 deltager Mattias Jönsson på Blå hajk,
jägarna, Undersåker. Den 14/8 genomför
scoutkåren en planeringsdag på scoutlokalen. Den
21/8 deltager scoutkåren på

hembygdsdagen vid hembygdsgården 
med korvgrillning och utställning om 
sommarens
aktiviteter.
Den 22/8 genomförs en rekrytering i 
skolan. På kårmötet konstaterar man att
gaspannan
stannar då och då, Brandskyddet har 
setts över och nya brandsläckare är 
uppsatta samt nya
brandvarnare. En röd brandskyddspärm
finns numera i bokhyllan.
Man beslutar också att varje avdelning 
skall välja ett brandskyddsombud 
ochatt en

brandskyddsövning skall genomföras varje termin. En del elarbeten är genomförda på
scoutlokalen, samt att det kommer att byggas nya hyllor till tälten i förrådet. Även
sjukvårdsmaterialet kommer att ses över. Materialförvaltaren uppmanar att sätta tillbaka
material på rätt plats i förrådet. Distriktet har skickat ut en förfrågan om vilken kår man vill
samarbeta med när ett distriktsarrangemang skall arrangeras. Kåren valde Mörarps scoutkår.
Kassören får en egen email-adress. Peter Johansson meddelar att han skall vara funktionär vid
ett företagsarrangemang i kårens räkning. Man beslutar att ett nytt tvätt-tält skall inhandlas, ett
vindskydd har kasserats, en ny större kaffekokare önskas inköpas.

September
Den 9-11/9 arrangerar man en överraskningshajk för 13 ledare och 4 funktionärer i
Hässleholm/Åhus området. Kåren har pappersförsäljning som avslutas den 11/9. Den 17-18/9
åker 16 st äventyrsscouter och 3 ledare på Harry Potter hajken i Brösarp. På kårmötet
diskuterar man röran i köket samt utgången, överbliven mat från läger samt att det behövs



bruna avfallspåsar. Man diskuterar även ordningen i förrådet och en eventuell ny märkning på
hyllorna. En extra container diskuteras pga. allt material men avvaktar tills hyllorna är på
plats. Man diskuterar även ytterdörren och en dörrstoppor samt eventuellt ett inköp av ett
vindskydd. Kårmötet går även igenom motionerna inför demokratijamboreen i Västerås.
Utmanarna meddelar att man har fått ett jobb på Max hamburgare inför Portugalresan. Man
beslutar även att införa avdelningsrapporter på dagordningen hädanefter. Kåren genomför sin
kårstämma den 20/9 på scoutlokalen. Man inför brandskyddsombud på varje avdelning samt
går igenom bokslutet och verksamhetsberättelsen. Man väljer Anneli Sjöstrand och Christina
Norén att representera kåren på Demokratijamboreen i Västerås. Den 24-25/9 deltager 2
patruller på hösthajken på Bjäröhalvön. 7 Rovers, 10 utmanare och 3 ledare deltager. Den
29/9 hålls ett möte inför Portugal 2017

Oktober
Den 1/10 levererar 4 st scouter papper till olika hushåll i Påarp. Den 8-9/10 går 3 ledare
ledarkursen Leda avdelning på Sjörröd. Kåren genomför lägerhästinvigning den 10/10 med 20
st nya lägerhästar. Den 13/10 genomför man en bildvisning av sommarens aktiviteter,
Explorer Belt, Biscaya, Blå hajk och Boomerang 2016.

Den 14-16/10 har upptäckarna läger i Kvidinge scoutkårs 
stuga. 6 upptäckare och 6 ledare.
Den 15-16/10 har äventyrarna läger i Saxtorpsskogen, 15 
äventyrare och 4 ledare deltager.
Den 18-19/10 deltager Jenny och Ebba Lindkvist på Nanny
Palmkvistskolans idrottsprojekt
där de visade upp scouting. Den 21-22/10 har 
bäverscouterna läger på scoutlokalen. 17 bäver
och 3 ledare deltager. Den 21-23/10 åker 20 spårare och 3 
ledare och 1 assistent på läger i
Aggarp. På kårmötet meddelar man att julförsäljningen är 
igång, och att en från distriktet
kommer att närvara på kårplaneringen den 14/1. Man 
diskuterar även en bättre koordinering
av lägren inför vårterminen, En ny brandvarnare är uppsatt 
samt att gaspannan är lagad. Man
diskuterar även julfestkommitéen samt sommarläger 2017, 

då speciellt för de yngre barnen. Man beslutar att man skall bestämma sig till nästa kårmöte

November
Den 3/11 har man ledarmöte inför Portugal 2017 på scoutlokalen. Den 5-6/11 deltager 5 st på
Pl-Kurs på Björket. Den 15/11 deltager 10 st från Påarps Scoutkår på Trygga Möten-kurs i
Helsingborg. Detta innebär att samtliga ledare och assistenter i kåren har gått kursen. Den 19-
21/11 deltager 2 st på demokratijamboreen i Västerås. 3 st ledare åker på ledarkursen ”Leda
Avdelning” den 16-20/11 på Gamlegården i Lund. Den 24-27/11 har kåren sitt årliga jullotteri
utanför ICA handlaren. Den 26/11 deltager utmanarna på hembygdsföreningens julmarknad
vid hembygdsgården med korvgrillning och tomtegrotta. Den 25-26/11 har utdelning av
julförsäljningen skett på scoutlokalen. Den 26/11 deltager Jenny Lindkvist och Marcus
Östberg på Nanny Palmkvist idrottsdag för att göra reklam om scouting. På kårmötet
diskuterar man ett brandskåp, sisalgarn, snöstoppare på taket samt man inför en jourlista på
snöskottningen vid scoutlokalen. Nya adventsljusstakar har inhandlats samt att man beviljar
Nattvandrarna att låna en nyckel till det yttre förrådet. Man föreslår att kommande
arrangemang och läger skall informeras bättre till alla barnen via hemsidan och kårutbildarens
försorg.

December



1/12-16 gick Stefan Landemyr brandkontroll med en 
brandingenjör. Resultatet var: 50 personer får vistas i 
lokalen på bottenvåningen. 15 personer, varav en ska 
vara ledare, får vistas på ovanvåningen. Övernattning får 
endast ske på bottenvåningen, högst 30 personer. Detta 
beror på: Bottenvåningen har felvända dörrar till köket, 
förrådsdörren är låst, ska egentligen vara säkerhetsdörr. 
Ovanvåningen har otillräckliga utrymningsvägar. EU-
regler kräver spiraltrappa som utrymningstrappa. Det ska
göras en helhetsöversyn av lokalen och då även kollas 
vad som kan göras ur brandsäkerhetssynpunkt. Stefan 
Landemyr berättar att målet är tillgänglighet för 100 
personer.
Äventyrsscouterna har läger på scoutlokalen den 2-4/12. 
15 scouter och 4 ledare deltager. Jultaus 2 - 4/12 hölls i 
Sonnarp. Den 4/12 genomför kåren en julavslutning i 
Påarp, utomhus. 80 st medlemmar deltager.


