
Januari

4 – 5/1 har utmanarna arbetsdag på Hotell Kärnan inför sin Portugalresa. Den 14/1 hölls 
kårplanering i lokalen. Vecka 3 startade samtliga avdelningar upp nya terminen. Den 24/1 

hade Valborgsgruppen möte tillsammans med Helsingborg 
Östra, Kropps församling och Wällufsbygdens 
hembygdsförening. Utmanarna är och badar utomhus 31/1.
På kårmötet kan man läsa om att Matthias Jönsson valdes in
som ordförande i USB. Kåren har fått återbäring från 
Scoutshopen har inkommit med 1181 kr. Kåren har fått 
bidrag från Carl Jönsson Understödsstiftelse har med 10 000
kr till Portugalresan. Stefan Landemyr har fixat lysrören i 
stora salen, samt satt upp larmnummer. Man för en 
diskussion om att ytterbelysningen är dålig, mer av 
mysbelysning än praktisk arbetsbelysning. 

Februari 

Den 4/2 hölls det röjardag i lokalens förråd, 4 personer 
deltog. Den 4/2 deltog 7 utmanare och en ledare i volleyboll i Vellinge. Den 12/2 höll Peter 
Johansson kurs i formulärskapande för 4 ledare. Den 12/2 hölls ett arkivmöte. Den 12/2 hade
ordförande Per-Olof Norén möte med Richard Lindahl, där scoutlokalen gicks genom inför 
kommande renoveringar. Den 22/2 firades Thinkingday vid lokalen med 14 deltagande barn 
och 6 ledare. På kårmötet informerar man att Påskförsäljningen och pappersförsäljningen är 
igång. Från avdelningen Spårarna meddelar man att extraledarna på mötena har fungerat 
väldigt bra. Äventyrsavdelningen meddelar att man har varit på Filbornabadet där man bland 
annat tränade livräddning Utmanaravdelningen meddelar man att man har haft workshop 
med scoutkonsulenten, väldigt trevligt, där det bland annat pratades om målspår och 
learning-by-doing. Dörren på baksidan fick skador av den hårda vinden under Thinkingday 
firandet. Per-Olof Norén och Richard Lindahl ska lägga upp en planering för kommande 
renoveringar av lokalen. Tanken är att detta ska utföras i tre faser, större grejer först. Nästa 
budget läggs upp siste juni, därefter kommer fler renoveringsplaner läggas. Distriktsstämman
skall arrangeras av Påarp, som även är distriktets största kår när man räknade den 31/12-16. 
Då kåren hade 151 medlemmar (medlemmar under året, även de som slutat) vid räkningen 
får vi skicka 6 delegater till stämman. Från riksorganisationen informerades om att ”Scouter 
mot nazism” har inkommit där man varnar kårerna för nazistiska föreningar som hyr 
scoutlokaler för möten. Scoutväxeln i Stockholm talar den nya rikssvenskan. Angelica 
Edwardsson berättar att det är problem med kalkylbladet till Påskförsäljningen, inget 
registreras. Johan Olsson uppmanar att lappar som delas ut till barnen på avdelningen även 
skickas ut med e-post, och då även till de andra ledarna på den avdelningen. Marcus Östberg 
lägger till att det är bra om alla har samma format på informationsutskicken, mötet enas om 
PDF. 

Mars

Den 4-5/3 var Mathias Jönsson och Viggo Forssman med och arrangerade Reg.-träff i Höör. 
Den 4-5/3 är 2 st äventyrare på PL-kurs i Björket. Den 8/3 hölls Valborgsmöte med 
Valborgsgruppen. 

Den 12/3 är äventyrarna på vandring från Domsten till
Laröd. 14 st deltagare. På kårmötet kan man läsa att
Bäverscouterna har varit i Bruces skog och grillat korv. Att
Kenneth Borg har varit med hållit utbildning för
knivbevis. Kåren har fått bidrag från Högaborg-
Husensjö med 8000 kr till Portugal resan. Äventyrarna vill 



sy ett tre-i-ett vindskydd, d.v.s. man syr ihop tre vindskydd i vinkel. Inköp av material 
godkändes samt till en dubbel kaffekokare. Elementen i ledarrummet och utmanarnas rum 
fungerade ej. Utmanarna lovar att fixa en mindre skohylla och att i förrådet är brandskåp på 
plats. En diskussion om att det behövs städas oftare ledde till att man en gång i veckan städar
de allmänna utrymmena och att avdelningarna ska turas om enligt ett rullande schema. 
Richard Lindahl har fått in förslagsoffert på renovering av grund, plattor och fasad. Inklusive 
dränering och puts så kostar renoveringen cirka 110 000 kr. En renoveringsplan för framtiden 
ska upprättas, där ska bl.a. ingå återkommande åtgärder som t.ex. fönsterbyte.

April

Per-Olof Norén deltog den 3/4 på kårordförandeträff i Höganäs, cirka 10 kårer deltog. Här 
diskuterades distriktets framtida roll, distriktet ska vara mer övergripande och se till att 
arrangemang fungerar, kårer ska tilldelas arrangemangen. Den 7–8/4 sker utdelning av 
påskförsäljningen. Den 8/4 sker utdelning av pappersförsäljningen, det mesta hämtades på 
lokalen. Den 7–8/4 hade bäveravdelningen läger i Kvidinge Scoutkårs stuga på Söderåsen. 18 
barn, 1 ledarbarn, 2 ledarassistenter från utmanarna samt 5 ledare deltog. Den 8 – 9/4 hade 
14 glada äventyrare och 3 ledare vandringshajk. De tog tåget till Kvidinge och vandrade sedan
upp till Kvidinge-stugan på åsen. Väl framme tillverkade scouterna ett nytt 3-i-ett vindskydd 
som ska vara lite större än tidigare. Det blev ganska bra, det krävs bara lite småjusteringar. 
Den 14/4 sker den traditionell långfredagsstädning i scoutlokalen med cirka 20 deltagande. 
Den 19/4 hölls möte med Valborgsgruppen. Kåren har fixat sin del i lotteriet. Scouterna fick i 
uppdrag att hålla i korvgrillningen, detta blev delegerat till Utmanarna. Den 22/4 är det 
Distriktsstämma i Höganäs, Örestrand. Påarp stod som värdkår och representerade med 6 
delegater och 2 åhörare. Ebba Lindkvist kom med i distriktet som arrangemangsansvarig, 
Stefan Landemyr kom med i valberedningen och Caroline Norén tilldelades distriktets stora 
förtjänstmärke för sina insatser. Den 22/4 firades Scouternas dag i Malmö. 26 scouter och 6 
ledare deltog. Inga placeringar i tävlingarna, men barnen kämpade väl och hade kul i alla fall. 

Den 23/4 S:t Georg firades enligt 
traditionen. Cirka 85 glada scouter och 
ledare inledde med samling vid 
scoutlokalen för gemensam promenad 
till Välluvs kyrka. Kyrkan fylldes helt 
(några fick nöja sig med ståplats) av 
scouter, ledare, föräldrar, syskon och 
annan släkt samt uppvaktning från S.t 
Georgs Gille. Det delades, förutom de 
vanliga scoutmärkena, ut flera 
förtjänstmärken. Caroline Norén och 
Rasmus Wilson fick Bronsmärket, André 
Ymer tilldelades både Brons- och 

Silvermärkena, Stefan Landemyr fick Guldmärket, Richard Lindahl fick Guld/Emaljmärket och 
Magdalena Norén tilldelades Stora Förtjänstmärket i guld. Viggo Holst från Upptäckarna fick 
utmärkelsen Årets Scout. 
Utöver detta hade ordförande
Per-Olof Norén den ovanliga och
mycket stora äran att tilldela
Christian Johansson Guldkorset,
för livräddande insats. Efter
ceremonin i kyrkan gick
scouterna i gemensamt tåg
tillbaka till lokalen. På kårmötet
kan man läsa att kåren fått



bidrag från Folke Bernadottes Minnesfond, med 18 000 kr som ska gå till Portugalresan. 
Distriktet hade skickat ut information angående arrangemang. Påarp är placerat i grupp 2 och
ska tillsammans med Mörarps och Vegeholms scoutkårer anordna ett arrangemang tänkt att 
riktas till varje avdelning i tur och ordning, med början 2018 för spårarscouter. Ordförande 
Per-Olof påminner alla ledare att skräpplocket måste dokumenteras med foto på deltagande 
barn. Fotot ska skickas in till kommunen. Patrik och Ebba är intresserade av att gå en 
Friluftsledarkurs i klättring den 19 - 21/5 samt den 9 – 11/6. Samt att Stefan Landemyr vill gå 
fortsättningskurs Kajak i Göteborg och Viggo Forssman till Blå Hajk Forsfararna. Mötet biföll 
allas önskemål. Den 25/4 hölls planeringsmöte inför Vårlägret med 8 – 10 deltagare. Den 27/4
hölls ett planeringsmöte för de 5 ledare som ska med på Jamborée – 17. 
30/4 Traditionellt Valborgsfirande med
fackeltåg från scoutlokalen, körsång, tal,
korvgrillning och lotteriförsäljning. Ca 60
barn uppskattas ha deltagit i fackeltåget och
ca 900 personer. 3 utmanare har fått i
uppgift att dela ut reklam och programblad,
samt sköta godisregnet. deltog på kullarna.
Korvförsäljningen gav en vinst på 650 kr,
lotterna (som är arrangemangets) gick åt
fort och det fungerade bra med
funktionärernas västar. 

Maj

Den 5–7/5 genomförs ett gemensamt läger för Spårar- och Upptäckaravdelningarna i 
Lundakårens stuga Finngården, som ligger utanför Höör. 20 scoutbarn, 7 ledare och 2 
ledarbarn deltog och man gjorde bland annat ett uppskattat besök på Skånes Djurpark. Den 
13 – 14/5 PL-hajk i Skäralid med 8 deltagande äventyrare. Trapperyxan som skulle gått av 
stapeln samma helg blev tyvärr inställt då för få var anmälda. Den 15/5 är det brouppgift på 
äventyrar-avdelningen med 16 äventyrare och 6 upptäckare. Den 20 – 21/5 var Ebba 
Lindkvist och Patrik Pålsson på Friluftsledarutbildning i klättring på Kullaberg. De kommer 
erhålla grönt kort i klättring, vilket innebär att de kan hjälpa till om någon kår vill anordna 
klättring. Den 24/5 sker packning inför Vårlägret med 5 ledare och några Utmanare. Den 25 –
28/5 Vårläger på Sonnarp. Påarp deltog med 39 scouter, 13 ledare samt hela 12 funktionärer. 
Vi kom på tredje plats i byakampen. Nötterna (utmanarlaget) kammade hem det stora Mut-

priset, för godaste mut-kakorna till 
funktionärerna. Äventyrarna har sin 
avslutning den 29/5. Den 29/5 höll 
Valborgsgruppen ett möte där man 
gick igenom firandet och ekonomin. 
Bäver har en Brouppgift hos 
Spårarna den 31/5. På kårmötet 
informerar Bäverscoutavdelningen 
att man har haft avslutning på Örby 
ängar med pizza och lekar. 
Spåraravdelningen informerar att 

man ska ha ett extraläger som avslutning, med tältning vid scoutlokalen den 3–4/6. 
Upptäckarna meddelar att man ska ha sin avslutning 1/6, eventuellt på stranden beroende 
på väder. Det meddelas även att Nattvandrarna, som har en del utrustning i förrådet, är 
vilande just nu men de ska hålla möte och bestämma hur de ska fungera. Eldning på tomten 
runt scoutlokalen ska ske i oljefat eller liknande, ej direkt på marken. Förrådsrenoveringen i 
stort sett klar, hyllor är uppe, det ska göras en inventering. Städningen har fungerat bra, det 



har varit stor skillnad. Detta kommer att fortsätta till hösten. Landskronakarnevalen och 
Action Run har skickat förfrågan om kårens deltagande som funktionärer. Kåren tackar nej. 
Kåren har ca betalande 132 medlemmar. Valborgsgruppen har skickat tackkort för kårens 
hjälp under Valborgsfirandet. Peter Johansson visar upp 4 gruppbilder som han tagit under 
de senaste Vårlägererna och Elementum. Bilderna ska upp i muséet. En diskussion om 
körersättning diskuterades och man beslöt att göra upp riktlinjer för körersättning, samt 
genomgång av avdelningskassorna. Ann-Sofie Eriksson föreslår att det skapas en 
evenemangspärm, där det finns listor över utrustning som går åt, hur mycket korvar m.m. 
som behövs till alla de olika evenemang kåren deltar eller håller i. Kårmötet ger Ann-Sofie i 
uppdrag att sammanställa denna.

Juni

Deltagar- och föräldramöte den 1/6 kl. 18:30 för de som ska med på Jamboréen. Utmanarna 
har paddelhajk den 2– 4/6 i Rönneå där 10 st deltager. Den 3 - 4/6 är det Spårarläger på 
scoutlokalens gräsmatta. 13 barn, 3 ledare och 2 assistenter. Den 9 – 11/6 åker Ebba Lindkvist
och Patrik Pålsson på klätterkurs del 2 på Kullaberg. Den 14/6 har man föräldramöte om 

Portugalresan. Den 28/6 har kassören och ordförande 
bokslutsmöte. Den 29/6 har man en deltagarträff inför 
Portugalresan. 

Juli

Den 3-9/7 åker 2 st till
Jotunheimen, Norge
tillsammans med
scoutkåren Finn. De
vandrar i de norska
fjällen. Den 24/7-3/8 går Viggo 
Forssman blå hajk,
jägarna, Undersåker. Den 

25/7 – 8/8 åker 22 st scouter från Påarp till Portugal för att deltaga i ACANAC 2017. De 3 
första dagar i Ericeira, sedan 2 dagar Lissabon, 1 vecka läger och avslutningsvis 2 dagar i 
Lissabon. 

Den 5/8 – 12/8 Nationella Jamboree 2017 i 
Rinkaby. 12 scouter och 5 ledare deltog. Här 
deltager även kung Carl XVI Gustav som är 
hederscout. 

August



Den 22/8 genomför man en städning av scoutlokalen. Från kårmötet kan man läsa att kåren 
har fått bidrag från Stina Callmers fond 38 500 kr till Portugalresan och Jamboree. En 
vattenläcka uppstår på scoutlokalen i samband med byte av vattenmätare. Tackkort från 
Jasmine Lindquist för uppvaktningen på hennes student. Kåren har anmält sig till tidigarelagd
fakturering, så medlemsavgifterna kommer nu att skickas ut en månad tidigare. Den 27/8 
deltager kåren på Hembygdsdagen. Kåren sålde korv, popcorn och sockervadd samt visade bilder från 

sommarens äventyr. Den 30/8 har USB-möte med tre deltagare från Påarp.

September

Den 8-10/9 deltager Stefan Landemyr i Kajakkursen i Göteborgs skärgård. På Helsingborgs 
Pride den 9/9 deltager 1 ledare, 3 utmanare, 1 upptäckare och 1 funktionär. Den 11/9 är det 
ledarträff för distriktets ledare i Påarp, 2 ledare från Påarp deltager. Den 13/9 är 2 ledare på 
Jacob Hansens hus där Helsingborgs barn och ungdomsfond delade ut bidrag på 23000kr till 
kåren. På kårmötet meddelar äventyrarna att man har cyklat till Råådalen och grillade 
fiskpinnar med 18 barn.  Den 23/9 har spårarna en utflykt i Bruces skog. 18 barn och 6 ledare 
deltager. Den 27/9 är ordförande i Rådhuset och skrev på den lokala överenskommelsen med
kommunen. Den 30/9-1/10 är det Hösthajk i Bjärnum där 15 utmanare och 4 ledare deltager.

Oktober

Den 5/10 har arkivgruppen arkivmöte. Den 7/10 är upptäckarna på utflykt på Fredriksdal. 10 
barn och 3 ledare deltager. Den 9/10 genomförs en lägerhästinvigning med 10 tal deltagare. 
Den 13-15/10 har Spårarna läger i Saxtorp med 23 barn, 6 ledare och 2 assistenter. Den 

14/10 är bäveravdelningen på utflykt i Bruces. Den 20–22/10 har 
upptäckarna läger i Kvidinge. 12 upptäckare, 5 ledare/ledarbarn 
deltager. Den 21/10 sker utkörning av sålt toa/hushållspapper i 
byn. På kårmötet äskar utmanarna pengar till tröjor som blivit 
dyrare. Godkändes av mötet. Diskussion om hur den nya 
GPDR(nya dataskyddslagen som träder i kraft 18 maj 2018) 
kommer att påverkar scouterna. Det har köpts in två nya lättvikts-
vindskydd. En diskussion om vår-basarer, julskyltningen i 
Helsingborg, arbetshelger på Sonnarp samt ledarsituationen på 
spåraravdelningen genomfördes också. Ledarna på äventyrarna 
genomför en mellan-terminsplanering och utvärdering. Lamporna
på baksidan av scoutlokalen har satts upp och är stålande samt att

det har tillverkats eldplåtar att elda i. Kåren deltog i ett försök med tidigareläggning av 
faktureringen som har fungerat bra. Man konstaterar också att garageporten är trasig och 
behövs bytas ut. Man informerar också om de nya brandskyddsreglerna och de förbättringar 
som behövs göras, dock saknas budgeten till det. Man konstaterar också att fönster i stora 
rummet ännu ej klara. Lister och rullgardiner ska upp.  Flaggstången på framsidan går bra att 
använda på avdelningsmötena och att rökning inomhus är förbjudet. Gäller även rökning 
med öppet fönster. En julavslutnings kommittee bildades.

November

Den 4–5/11 PL-kurs i Björket. 5 st äventyrare från Påarp deltog. Den 10-11/11 har bäver läger
i scoutlokalen med 13 barn och 4 ledare, 2 assistenter. Den 11/11 hämtades fredsljuset på 
Knutpunkten i Helsingborg av en ledare från Påarp.
Den 14/11 är det ledarträff för distriktets ledare i
scoutlokalen. Utbildning i arrangemang, synpunkter
på arrangemangscykeln och info om ledarskapsön.
7 deltagare från Påarp och 25 från andra kårer. Den
18-19/11 deltager 2 st på kursen ”Leda avdelning” i
Torna Hällestad. Den 24-26/11 har kåren jullotteri



utanför ICA. Den 24 - 25/11 sker utdelning av julförsäljning. Uppföljning v50 med korvlådor 
som ej levererats. 24 - 26/11 Julmysläger i scoutlokalen där 12 äventyrare och 3 ledare 
deltager. Den 25/11  grillar äventyrarna och utmanarna korv på julmarknaden i Välluv. På 
kårmötet tände ordförande ett ljus till minnet av Thore Alkefelt. Informerade om att skänka 
pengar till kårensfond finns med i dödsannonsen. Fonden är nu registrerad hos Fonus om 
någon vill skänka pengar. Lite information om Jamboree 2019 i USA. Man konstaterar också 
att man glömt att dela ut Påskbonusarna till påskförsäljarna. En scouts allergi diskuterades 
och en storstädning av ovanvåningen skall göras. En brandskyddskontroll har genomförts och 
brandvarnarna fungerar. Kåren beslutar att man skall ta ett beslut i januari om deltagande på 
regionslägret. Ett mail inkommit till kåren från John Nielsen som är irriterad över att det är 
olika märken på skjortan för flickor och pojkar. Mailet läggs till handlingarna utan åtgärd. 
Utmanarna meddelar att de har åkt skridsko i Helsingborg och surrat dekorationer till ljusen i 
julförsäljningen. Kårmötet godkände att Thea Eriksson och Jasmine Lindquist får gå Explorer 
Belt i Tjeckien eller Italien. Kårpolicyn att en person från varje avdelning ska delta i 
kårmötena diskuterades samt att de stora förändringarna med nya ledarkonstellationer och 
nya assistenter denna höst har gjort att samarbetet inte fungerat 100 %. En översyn av 
rollfördelning skall göras vid höststarten. Johan Olsson tackade för uppvaktningen på hans 
födelsedag.

December

4 st deltager på Jultaus den 2-3/12 på Sonnarp. Den 9/12 genomför kåren en julavslutning 
vid kullarna mellan Flybjärsvägen och Lokvägen där ca 85 st deltager. Den 9/12 har ledarna, 

assistenterna och funktionärerna en julbowling 
i Helsingborg, 20 st deltager. Kåren har 154 st 
betalande medlemmar den 31/12.


