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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret  
2021 
 
Denna verksamhetsberättelse för 2021 är sammanställd av styrelsen för  
Birka scoutdistrikt. 

Inledning 
2021 blev ett år av fortsatta pandemirestriktioner, skillnaden mot 2020 var att vi alla nog trodde att 
pandemin skulle avta och restriktioner skulle lättas allt eftersom. Så blev det också och efter vaccinering 
kommit igång ordentligt under våren såg vi fram emot ”slutet” på pandemin.  
Efter en sommar då flera scoutläger faktiskt kunde genomföras av kårer i distriktet, inleddes hösten med 
gott hopp om en återgång till någon form av ”normal” status. Efter en ganska lugn höst där verksamheter 
började ”återstarta” tog pandemin ny fart med en mer smittsam variant kallad ”Omikron”.  
Året avslutades med nya restriktioner och folk uppmanades att åter jobba hemma i största möjliga mån. 
Många saker var fortsatt digitala och vissa aktiviteter kunde inte genomföras, men detta år främst på grund 
av att arrangerande personer blivit sjuka.  
För Birka scoutdistrikt var det roligt att vårt stora arrangemang Birkaballt, som inte kunde genomföras 
under 2020, nu kunde gå av stapeln i Sollentuna. 
Arrangemanget var efterlängtat och välbesökt, till och med vädret var på vår sida och tävlingen 
genomfördes under en strålande höstdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

Kårer och medlemmar 
I denna verksamhetsberättelse beskrivs endast distriktets verksamhet, kårernas verksamhet beskrivs i 
kårernas egna berättelser. Birka scoutdistrikt består av 22 scoutkårer med sammanlagt 3178 medlemmar 
(2021-12-31). Sammansättningen av medlemmar kan ses nedan; 
 
     
 

     
 

  
 
  



 
 

 

 

 
Styrelse 
Distriktsstyrelsen valdes på distriktsstämman den 18 oktober 2020. Distriktsstyrelsens mandatperiod har 
varit 1 januari 2021 till 31 december 2021. Styrelsen har bestått av fem ledamöter, tre kvinnor och två män 
enligt nedanstående förteckning. Styrelsen har haft 10 protokollförda möten. 
 
Distriktsordförande  Monica Johansson  Viksjö scoutkår 
Kassör/Kommunikation Per Pettersson  Sollentuna Södra scoutkår 
Distriktsutbildning  Marie Harding   Träkvista sjöscoutkår 
Arrangemang   Jakob Maleus Cederäng Kallhälls scoutkår 
Bidragsansvarig  Hedvig Tjerneld  Sundbybergs scoutkår 
 
 
Revisorer 
Distriktets revisorer valdes på distriktsstämman 2020. Revisorerna ska granska distriktsstyrelsens 
förvaltning och distriktets räkenskaper avseende verksamhetsåret 2021. 
Ekonomi  Parsells revisionsbyrå med huvudansvarig Alexandra Strand 
Verksamhet  Emil Isberg   Sollentuna Södra scoutkår   
Suppleant  Claes-Göran Borg  Bollstanäs scoutkår 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

Distriktets verksamhet 
Birka scoutdistrikt är ett distrikt inom Scouterna 
och har till uppgift, enligt stadgarna, att 
tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna 
inom sitt geografiska område. Detta görs genom 
att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, 
rekryteringsstöd samt verksamhet för rover- och 
utmanarscouter. 
 
Distriktsstyrelsen har under våren deltagit på 
scoutledningsträff som var digital även detta år. 
Där berättar Scouternas styrelse vad de jobbar 
med, hur till exempel besluten från 
Demokratijamboreen utvecklas och/eller 
genomförs. Distriktsrepresentanterna får 
möjligheter att medverka i olika diskussioner 
kring aktuella frågor, utbyta erfarenheter kring 
distriktsledning och distriktsutveckling. Flera 
intressanta idéer hämtades hem och diskuterades 
i styrelsen efteråt. 
 
Värt att nämna är till exempel att:  

• Scouterna jobbar med “Eldstaden” och 
“introduktion för nya ledare” som stöd 
till kårerna.  

• 2021 är Friluftslivets år - projekt Äg din 
natur. 

• Trygga möten har utbildat Samtalsledare 
för workshops ute hos kårer/distrikt.  

• Förändrade riktlinjer för registerutdrag. 
• Inga utlandsarrangemang på grund av 

Covid-19.  
 
I år var det ingen Demokratijamboree (det är 
vartannat år) men flera medlemmar i distriktet 
var representanter på Förvaltningsmötet, där 
årsbokslutet fastställdes och Scouternas styrelse 
rapporterar status på de olika uppdragen de 
jobbar på (bland annat uppdrag/beslut från 
Demokratijamboree 2019). 
 

En viktig del i deltagandet är att bli informerad 
om vad som händer i Scoutsverige, vilka förslag 
och beslut som behandlas, samt vad distriktet 
kan göra för att bidra till genomförandet av 
dessa. 
 
Fokusområden under 2021 
Birkas distriktsstyrelse fick av distriktsstämman 
2020 uppdraget att under 2021 arbeta med 
följande områden: 

● Utöka samarbetet i regionen 
● Öka inkluderingen av nyblivna scoutkårer 

i distriktet och Scouternas verksamhet i 
sin helhet. 

För att utöka samarbetet i regionen har 
representanter från styrelsen deltagit i flera 
möten med de andra distrikten.  
 
För att öka inkluderingen av nyblivna scoutkårer 
i distriktet och Scouternas verksamhet i sin 
helhet har distriktet aktivt deltagit på ”Öppet 
hus” på Örnsbergskansliet och många av Birkas 
kårer var representerade där. 
 
  



 
 

 

 

Vi gör det enkelt och roligt 
att påverka  
 
Stämmor och arrangemang 
Distriktsstämman 2021 genomfördes i digital 
form även om vi hade kunnat ha den i fysisk 
form. Vi använde oss av verktygen VoteIT och 
Zoom.  
Presidiet samlades i Sensus lokaler på 
Medborgarplatsen i Stockholm den 16 oktober 
2021. På stämman deltog 31 ombud från 10 
kårer. 
Deltagandet på stämman var alltså något högre i 
antal men färre kårer var representerade. Detta 
trots att det var ”enklare”  att delta i 
förhandlingarna då det inte krävdes några resor.  
Distriktsstyrelsen kände att det vi gick miste om 
var mycket det sociala, eftersom möjligheten att 
träffas och prata med varandra över lite fika inte 
fanns på det sättet som brukar vara möjligt vid en 
distriktsstämma.  
Det ser vi som en nackdel.  
Samtidigt ser vi flera fördelar med att använda 
digitala verktyg, inklusive möjligheten att följa 
med i förhandlingarna och använda verktyg för 
omröstningar och diskussion för att göra det 
tydligare och mer strukturerat under mötets gång.  
Under 2022 kommer detta utvärderas ytterligare 
med sikte mot att se hur en kombination av en 
fysisk stämma och digitala verktyg kan göra det 
ännu enklare och roligare att vara med och 
påverka distriktet. 
 
Diskussioner för hur deltagandet ska höjas, med 
fokus på deltagande från alla kårer, förs 
kontinuerligt. 
 
 
 
 
 

 
Medlemskap i andra organisationer 
Under 2021 har Birka scoutdistrikt fortsatt 
bibehållit medlemskapet i  
Stockholms Scoutskeppslag,  
Radioscouterna,  
Husaröstiftelsen.  
Scoutmuseets Vänner och  
Frustuna Bys vänner. 
Utöver detta engagerar sig Birkas scouter i olika 
grupper inom Scouterna och Scouternas 
Folkhögskola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

Distriktskommunikation 
Birkas distriktsstyrelse har under 2021 fortsatt 
jobbet med att öka synligheten och 
kommunikationen i distriktet. 
Detta år har styrelsen inte haft en utpekad 
ledamot som kontakt för respektive krets. 
 

Västra kretsen Mälarökretsen Solna-Sundbyberg 
Tibble Sjöscoutkår Träkvista Sjöscoutkår Sundbybergs 

Scoutkår 
Barkarby-Skälby 
Scoutkår 

Adelsö-Munsö 
Scoutkår 

Solna Scoutkår 

Jakobsbergs 
Scoutkår 

Färingsö Sjöscoutkår Solna Sjöscoutkår 

Kallhälls Scoutkår  St. Petrus Scoutkår 
Viksjö scoutkår  Bergshamra 

Scoutkår 
 Norra kretsen Östra kretsen 
 Upplands-Väsby 

Scoutkår 
Sollentuna Norra 
Scoutkår 

 Rosersbergs Scoutkår Sollentuna Södra 
Scoutkår 

 Bollstanäs Scoutkår Homenetmen 
Stockholm Scoutkår 

 Märsta Scoutkår  
 BLIA  
 Roverscoutkåren 

Hygglo 
 

 
Som en följd av pandemin har styrelsen under 
året endast haft några möten fysiskt. Flertalet av 
styrelsemötena har under 2021 varit digitala.  
 

Skapa mötesplatser   
Distriktslägret 2020 blev uppskjutet på grund av 
pandemin. Då den nationella jamboreen skjutits 
upp från 2021 till 2022 på grund av samma 
pandemi, kände distriktsstyrelsen att det vore 
olämpligt att lägga ett distriktsläger 2021. För att 
det inte ska krocka med den nationella 
jamboreen är planen att distriktslägret ska 
genomföras 2024.  
 
Övriga mötesplatser har också drabbats under 
året. Digitala mötesplatser har skapats och bjudits 
in till men uppslutningen på dessa har inte varit 
så hög som förhoppningarna. Vi tar dessa 
erfarenheter med oss till nästkommande 
verksamhetsår för att se hur det går att öka 

deltagandet i exempelvis kårledningsträffar och 
grenträffar, speciellt när dessa kan återgå till att 
vara fysiska igen. 
 
Under året har distriktet erbjudit 
kårledningsträff, utbildningsträff och 
grenträff digitalt. 
På hösten ordnade distriktsstyrelsen en digital 
diskussionskväll inför Demokratijamboreen.  
 
Styrelsen har fortsatt under 2021 att jobba med 
att öka synligheten i sociala media, såsom 
Facebook. Vi har även visat berättelser från 
scouter och kårer som fått bidrag. Utöver detta 
har styrelsen tagit initiativ till en grupp på 
Facebook där distriktets medlemmar kan 
diskutera saker som rör distriktet. Det har även 
startats en grupp för utmanarledare i 
Stockholmsregionen under året. Gruppen är inte 
kopplad till distriktet formellt, men har startats av 
Per Pettersson.  
 
Nyhetsbrev från Birka Scoutdistrikt är en av de 
uppgifter som distriktet får stöd med från 
Scoutkansliet. Detta har gått ut till medlemmarna 
i distriktet ungefär en gång i månaden under 
2021. I detta har det bland annat funnits 
information om arrangemang inom och utom 
distriktet, uppdateringar om distriktets 
verksamhet och nyheter från regionen. 
 

Bättre förutsättningar för 
mer Scouting   
Inför 2020 fick styrelsen en rapport om 
engagemang i Birka scoutdistrikt, ett resultat av 
ett TG-projekt. För att fortsätta arbetet utifrån 
rapporten inleddes ett arbete med att kartlägga 
hur distriktet kan göra det lättare att engagera sig 
på olika sätt, inte bara i styrelsen utan i 
arbetsgrupper och mindre projekt. Under året 
2020 har några mindre områden identifierats där 



 
 

 

 

det kunde vara aktuellt att skapa arbetsgrupper. 
Ingen sådan har startats under 2021 dock. 
 
En arbetsgrupp vi hoppats att starta är IT-stöd, 
där distriktet också under året fått bättre 
förutsättningar när det kommer till digitala 
verktyg. Det arbetet har letts från styrelsen, men 
inför kommande år ser styrelsen att det hellre 
läggs på en arbetsgrupp.  
 
Ett annat område är arrangemangsverksamheten, 
där styrelsen inför 2022 avser fortsätta arbetet 
med att se över hur distriktets arrangemang 
planeras och genomförs, med siktet inställt på att 
skapa en arbetsgrupp även på detta område.  
Som en del i det arbetet lades en proposition till 
distriktsstämman 2020 om att tillsätta en grupp 
för att utvärdera Birkaballt och föreslå eventuella 
ändringar av arrangemanget för att bättre svara 
mot vad distriktets medlemmar vill ha. Ingen 
sådan grupp har kunnat tillsättas.  
 
Utmanarscoutverksamhet USC-AU 
Utmanarscouterna har under året bedrivit sin 
verksamhet med stöd av VUX. De har planerat 
men ej kunnat genomföra arrangemang.  
Försmak kunde inte genomföras som brukligt 
och då Ting var tänkt att hållas samtidigt så 
flyttades det arrangemanget fram till 
Lussevakan.  
Lussevakan i Holken blev tyvärr inställt på 
grund av sjukdom hos arrangörerna. 
Därmed kunde inte heller Ting genomföras. 

 
 

Ekonomi 
Under 2021 har ekonomin haft speciella 
förutsättningar på grund av pandemin. Eftersom 
flera större arrangemang har ställts in har 
distriktet inte heller gjort av med lika mycket 
pengar som budgeterat. Antalet ansökningar om 
bidrag har också varit lägre än vanligt. 
Kursverksamheten har varit den del av distriktets 
verksamhet som haft störst omsättning, men då 
den till största delen finansieras av kursavgifter 
har dess påverkan på det totala resultatet varit 
liten.  
 
Detta gör sammantaget att resultatet för året har 
blivit bättre än budgeterat, något som ger oss en 
bra buffert inför att verksamheten sätter igång 
igen under 2022. Eftersom vi ser framför oss att 
det kommer delas ut mer bidrag nästa år då det är 
dags för Jamboree är detta en väldigt bra 
förutsättning.  
      
  
 
 



 
 

 

 

 
 
Husarö 
Distriktet har under året varit representerat i 
Husaröstiftelsen genom de av distriktsstämman 
valda ledamöterna, Thomas K och Carin 
Törnqvist. Genom stiftelsen har dessa verkat för 
att utveckla scoutgården och möjliggöra de årliga 
konfirmationslägren och uthyrning av 
anläggningen. 
 
På Husarö Scoutgård genomförs årligen två 
konfirmationsläger med cirka 40 deltagare på 
varje, för både scouter och ungdomar som inte är 
aktiva scouter. 
Lägren genomförs i scoutings anda, men är 
anpassade för att även ungdomar utan  
scoutingerfarenhet ska få största möjliga 
utbyte. 
Övrig tid av året är scoutgården tillgänglig för  
uthyrning till scouter, privatpersoner, föreningar 
och företag. 
Scoutkansliet administrerar uthyrningen. 
 
Lägerdeltagarnas föräldrar inbjuds att delta på 
arbetshelger under våren innan 
konfirmationslägret, för att de dels ska få se 
lägeranläggningen, men även för att få en liten 
insikt i hur lägren genomförs. 
Arbetshelgerna är även en mycket viktig del i 
förvaltningsarbetet av scoutgårdens byggnader, 
båtar och inventarier eftersom huvuddelen av 

reparationer, underhåll och nybyggnader sker vid 
dessa tillfällen.  
Då ingen av stiftelsens medlemmar är bosatt på 
Husarö, finns ingen möjlighet till kontinuerlig 
översyn, underhåll etc. 
Det är inte ekonomiskt försvarbart att köpa hel- 
eller deltids förvaltningstjänster lokalt. 
 
Tre arbetshelger genomförs årligen under maj 
månad. Innan dess har styrelsens medlemmar 
inventerat och prioriterat nödvändiga 
reparations- och underhållsarbeten, tillsammans 
med tidigare planerade underhållsarbeten samt 
nykonstruktioner. 
 
Stiftelsen har planerat ett större ombyggnads- 
och nybyggnadsprojekt av köksbyggnaden, 
Galären. 
Detta för att separera den yttre köksdelen från 
byggnadens huvudentré, men också för att bygga 
en ny större farstu med plats för skor och 
ytterkläder. 
 

 



 
 

 

 

 
 

Vi utbildar morgondagens 
ledare!  
Vi har under året anordnat kurser i Birkas regi. 

Äventyrskursen är en kurs i hur man kan skapa 
äventyr för våra scouter.  
Den genomförs vanligtvis under 2 helger.  
Tyvärr kunde den ej genomföras 2021. 

Första hjälpen för scoutmöten och läger 

Denna gång arrangerades kursen tillsammans 
med Roslagens Scoutdistrikt. I denna upplaga var 
HLR-instruktör en del av kursen. 
En kurs ledd av Gillis Nordin med 13 deltagare. 

Första hjälpen kursen funkade bra trots lite svalt 
intresse i början av anmälningsperioden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under 20201 har Marie som 
distriktsutbildningsansvarig (DUL) hållit 
kontakten och nätverkat med andra DUL och 
utbildare.  
Utbildardagarna under våren blev inställda men 
Stockholmsregionens utbildningsgrupp ställde 
om regionens utbildarträff till en Utbildarhajk där 
distriktet var representerat av Jakob. 
 
Marie har fortsatt jobbat med att kartlägga vilka 
som är kursledare i distriktet, men har ej kunnat 
få en sammanställning från Folkhögskolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

Kansliet 
Sedan ett antal år tillbaka köper distriktet  
administrativa kansli-tjänster motsvarande ca  
20% av en heltidstjänst, samt viss 
lokalanvändning från Stockholms scoutdistrikt.  
Nytt för 2021 är att alla fyra distrikten i Region 
Stockholm anlitar kansliet. Detta gör att vi kan få 
ännu mer enhetlig information och 
kommunikation ut till våra kårer och 
medlemmar. 
Kansliet har under året arbetat med:  

- stöd till distriktsstyrelsen, bland annat 
inom ekonomi/bokföring och 
redovisning till landstinget. 

- Webbhantering, publicering av nyheter 
och protokoll på Birkas sidor. 

- Kansliet gör också ett utkast till 
nyhetsbrevet, och skickar ut det till 
styrelsen ca 1 vecka innan publicering så 
styrelsen kan skriva in aktuell 
information. 

- Kansliet bevakar nyhetsflöden, 
sammanställer och skickar ut Birkas 
nyhetsbrev ca 10 ggr/år. 

 
Birkas Utmanar-AU har flertalet av sina möten 
på kansliet och förvarar sin utrustning där i 
Birkas förråd.  
Birkas scoutkårer är välkomna att boka kansliet 
för aktiviteter på kvällstid.  
Kårerna kan få hjälp med att skriva ut 
dokument/information som till exempel 
inbjudan/rekryteringsmaterial. Där finns också 
en liten försäljning av scoutskjortor, märken med 
mera.   
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

Birka scoutdistrikt 2020-12-31 Totalt bekräftade Under 26 år 

 3107 2119 

Adelsö Munsö Scoutkår 15 10 

Barkarby-Skälby Scoutkår 152 93 

Bergshamra Scoutkår 94 74 

BLIA 7 5 

Bollstanäs Scoutkår 165 125 

Färingsö Sjöscoutkår 144 84 

Homenetmen Stockholm Scoutkår 24 17 

Jakobsbergs Scoutkår 63 47 

Kallhälls Scoutkår 144 92 

Märsta Scoutkår 103 68 

Rosersbergs Scoutkår 26 21 

Roverscoutkåren Hügglo 7 0 

S:t Petrus Scoutkår 71 63 

Sollentuna Norra Scoutkår 208 148 

Sollentuna Södra Scoutkår 645 455 

Solna Scoutkår 112 95 

Solna Sjöscoutkår 83 50 

Sundbybergs Scoutkår 208 154 

Tibble Sjöscoutkår 155 102 

Träkvista Sjöscoutkår 300 183 

Upplands Väsby Scoutkår 151 99 

Viksjö Scoutkår 237 139 
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