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Verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2021 

 

Denna verksamhetsberättelse för 2021 är sammanställd av distriktsstyrelsen 

för Stockholms Scoutdistrikt, org.nr. 802002–9479.  
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Kårer och medlemmar 

Stockholms Scoutdistrikt omfattar geografiskt Stockholms stad samt en kår i Värmdö 

kommun. Per den 31 december 2021 fanns det 43 kårer i distriktet. Antalet aktiva 

medlemmar vid årsskiftet 2021/2022 var totalt 8 653, där 5 884 var yngre än 26 år. 

Könsfördelningen var 54 % män,  

46 % kvinnor samt 0,4 % icke-binära. 

 2021 2020 2019 2018 
Antal 
medlemmar 8653 8 512 7 582 7 346 

Medlemstillväxt 2% 9% 4% 12%  
Antal kårer 43 43 43 43 
Antal under 26 
år 5 884 68% 6 002 71% 5330 71% 5 215 71% 

Antal kvinnor 3962  46% 3838 45% 3393 44% 3 279 44% 
Antal män 4653  54% 4636 54% 4151 55% 4 035 55% 
Antal icke-binära 38 1% 38 1% 38 1% 41 1% 

 

 I denna verksamhetsberättelse beskrivs endast distriktets verksamhet; kårernas verksamhet 

beskrivs i kårernas egna årsberättelser. 

Styrelse 

2021 har distriktsstyrelsen bestått av nio ledamöter: tre kvinnor och sex män i åldrarna 19-

51 år (medianålder 32 år, medelålder 33,6 år). Styrelsen har haft tio protokollförda 

styrelsemöten, och två långsammanträden: ett i januari och ett i september. På grund av den 

pågående Corona-pandemin har övervägande delen av mötena varit digitala. Verkställande 

utskottet (ordföranden, ekonomiansvarig och personalansvarig i styrelsen) hade under våren 

ett antal möten med delar av personalen för att vid behov snabbt fatta beslut kring 

anpassningar av verksamheten utifrån hur pandemin utvecklades.  

 

2020 bestod styrelsen av åtta ledamöter: fyra kvinnor och fyra män i åldrarna 19-50 år 

(medianålder 37 år, medelålder 34,8 år).). 

Kansli och personal 

Distriktets personal stödjer arbetet i distriktet med i huvudsak administration, 

ekonomiarbete och informationsarbete. Distriktets personal ansvarar också för drift av 
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lägeranläggningen Vässarö. Distriktet har under året haft sex personer anställda på 

motsvarande sex heltidstjänster, se förteckning längre ned.  

  

På grund av Corona-pandemin har delar av personalen varit deltidspermitterade under 2021. 

De flesta i personalgruppen har varit deltidspermitterade i olika omfattning och i olika långa 

perioder.  

Kansliet utgör även kansli för Birka och Roslagens scoutdistrikt och från andra hälften av 

2021 har kansliet även stöttat Södertörns scoutdistrikt med kanslitjänster. Under året har 

kansliet haft några gemensamma personalmöten med den regionala utvecklingschefen och 

regionens konsulenter för att utveckla samarbetet inom regionen. 

Distriktsstämman 

Distriktsstämman, med 46 av 261 ombud från 15 av 43 kårer, hölls helt digitalt på grund av 

de rådande omständigheterna den 17 oktober 2021. Stämman hölls via ett Zoom-möte samt 

röstning genom VoteIT. Diskussioner förs kontinuerligt hur deltagandet ska höjas, med fokus 

på deltagande från alla kårer.  

 

På 2020 års stämma närvarade 73 av 239 ombud från 22 av 43 kårer. Stämman hölls i digitalt 

via Zoom samt med röstning via VoteIT. 

Medlemskap och organisationskontakter 

Under 2021 har distriktet fortsatt behållit medlemskapet i Sensus, Skatbostiftelsen, 

Stiftelsen Frustunaby, FOSE samt S:t Göranskommittéen.  

 

Utöver detta engagerar sig Stockholms scouter i olika grupper inom Scouterna och 

Scouternas Folkhögskola. 

Distriktets övergripande verksamhet 

Distriktens primära uppgift, enligt stadgarna, är att tillhandahålla en mötesplats för 

scoutkårerna inom sitt geografiska område genom att erbjuda exempelvis utbildning, 

arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för utmanarscouter. Stockholms 

Scoutdistrikt genomför ett antal årligen återkommande aktiviteter. Året 2021 blev liksom 
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2020 ett annorlunda scoutår på grund av den pågående Corona-pandemin. Många 

arrangemang och aktiviteter kunde tyvärr inte genomföras. Ansatsen under året var hela 

tiden att ”inte ställa in, utan att ställa om”, men det gick inte att applicera på alla delar. 

Lättnader i restriktioner under sommaren och hösten gjorde att en del arrangemang kunde 

genomföras enligt plan eller anpassad plan. 

 

Distriktsstyrelsen delade i december 2021 ut ett hedersmedlemskap till Sven ”Jöns” Jansson för 

hans enastående insatser för Stockholms Scoutdistrikt och scouterna i Stockholm över en lång 

tid genom sitt engagemang i Vässarö, S:t Göranskommitten och en rad andra funktioner inom 

distriktet. 

Påverkansarbetet 

Arbetet i Påverkansgruppen har pågått under hela 2021 med oförminskad kraft.  

Gruppen har bland annat bjudit in politiker till scoutmöten för att visa hur vår verksamhet 

ser ut och fungerar i praktiken för att ytterligare tydliggöra behoven av ändamålsenliga 

lokaler. 

Gruppen har också fortsatt jobba för extra stöd under pandemin samt förbättringar i stadens 

bidragssystem med framgång. 

 

Gruppen har under 2021 påbörjat arbetet med en tillväxtstrategi samt undersökt vart 

Scouternas närvaro i Stockholm är hög respektive låg.  

Lemshaga 

Den process som pågått sedan 2018, där markägarna önskat säga upp arrendet för 

Lemshaga, fick sin avslutning under 2021 efter många och långa förhandlingar. Uthyrningen 

av Lemshaga kunde pågå under våren, dock i väldigt liten skala på grund av den pågående 

Corona-pandemin, till den sista juni 2021 då arrendet upphörde och distriktet överlämnade 

Lemshaga till markägarna.  

Utmanarscouting 

Utmanarscouternas AU påbörjade planering av Försmak i maj 2021 som sedan fick ställas in 

på grund av pandemin och dess restriktioner. I september var restriktionerna inte lika hårda 
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och vi kunde genomföra ett kombinerat Försmak och Ting där ett nytt Utmanar-AU valdes. 

Restriktionerna skärptes sedan så den planerade nyårsvakan fick tyvärr också ställas in. Nu 

ser vi fram emot 2022 och hoppas att vi ska kunna både planera och genomföra fler 

arrangemang. 

Vässarö  

Under 2021 genomfördes cirka 48 000 lägerdygn. Det är strax över normalt sett till antal 

övernattningar. Fördelningen hade jämfört med normalt en större övervikt mot sommaren 

jämfört med hösten och vårens lägerskola. Intresset för att vara funktionär var även detta år 

större än normalt. Många funktionärsplatser var bemannade redan i slutet av 2020.  

Lägerverksamheten har bedrivits trots att även 2021 var ett pandemi-år. Det har emellertid 

haft stor påverkan på framförallt lägerskolan, vars omfattning varit betydligt mindre än ett 

vanligt år. Lägerskolan ger ett större ekonomiskt överskott per övernattning vilket påverkar 

det ekonomiska resultatet negativt. Lägerskolan är dessutom Vässarös i särklass största 

bidrag till att sprida medvetenheten om scouting till barn i 9-16 års ålder. 

 

Sommarlägerverksamheten inleddes ett fullsatt Miniscout som avlöstes av utmanarlägret 

Boomerang med över 1 000 deltagare. För första gången kom deltagarna organiserade i 

avdelningar med en ansvarig ledare med sig. Lägret var lyckat och varade i 10 dagar. 

Sommaren bjöd också på fem stycken Frilufts och Seglar-läger med i genomsnitt 24 

deltagare i varje. Under sommaren var det tältande grupper på ön hela sommaren med fullt 

hus under vecka 31 med över 1400 boende på ängarna. Konfirmationslägren var fulla och två 

till antalet. Existeralägret genomfördes även det. Vässarös midsommarfirande var med alla 

Boomerangdeltagare men av pandemi-skäl var inga andra gäster inbjudna.  

 

Under sommarens senare del blev det fullt på öns samtliga ängar. Detta trots att 

besöksantalet egentligen inte var så enormt. Det dokumenterat maximala antalet boende på 

ängarna var år 2015 2400 stycken i tält. Anledningen till att det blev fullt är sannolikt att 

scoutkårerna har fler och större tält än tidigare och man sätter gärna upp stora tält för 

samling och måltid. Det behövs mer ängsyta.  

 

Noterbart är att narkotikan även nått ut till Vässarö. Vid några tillfällen har det 

uppmärksammats när det brukats av öns besökare och attityden mellan narkotika och 
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alkohol skiljer sig inte så mycket åt bland unga. En dyster utveckling.  

 

Underhållet av öns hus har fortsatt även detta år med två hus i fyrbyn som renoverats till ett 

betydligt bättre skick. Likaså har flera diken förbättrats. Arbetet med att utöka befintliga 

ängar har påbörjats och under året har ett par hektar iordningställts. En ny 

avsaltningsanläggning med mer än dubbel kapacitet har driftsatts. Fladan har utökat antalet 

båtar med två lotsar ytterligare.  

Den fastanställda personalen har under året både varit delvis föräldralediga och även 

korttidspermitterade med studier.  

 

Den coronastrategi som antogs under 2020 vidmakthölls även under 2021 som innebar flera 

anpassningar, genomförda läger där framförallt långa läger genomfördes och korta besök 

ställdes in. Beslut om att genomföra lägren togs sent inpå lägren med bästa möjliga 

beslutsunderlag. Facit var att tre personer smittades antingen på väg upp till Vässarö eller på 

Vässarö. Detta ska ställas i relation till 48 000 övernattningar för 2021, vilket är ett bra facit. 
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TOIS - Tävlings- och Idrottssektionen 

 

Som tidigare år har TOIS för år 2021 haft ambitionen att arbeta med 

tävlingar för alla scouter i Stockholms Scoutdistrikt. Tävlingarna ser vi som 

ett komplement till kårernas verksamhet och övriga distriktsarrangemang. 

Tävlingarna ska erbjuda mötesplatser där alla deltagare får möjlighet att 

testa sina kunskaper och färdigheter både för sig själva och mot andra. 

Under 2021 har dessa intentioner endast till delar varit möjliga att uppfylla 

på grund av den pågående pandemin. 

 

Under 2021 planerades och genomfördes följande aktiviteter: 

 

Februari Snåriga Skäggen planerades att anordnas av 2020-års segrare, Sollentuna 

norra scoutkår. Årets arrangemang fick tyvärr ställas in på grund av 

pandemisituationen. Sollentuna norra lovade dock att återkomma med 

ett nytt försök 2022.   

Maj  Scouternas Dag var planerad att genomföras i Judarskogen 11 maj men 

fick ställas in på grund av myndigheternas restriktioner. Det beslöts att 

göra ett nytt försök under hösten, under förutsättning att vi kunde få 

myndigheternas tillstånd. 

September Scouternas Höstdag som var planerad till den 25 september vid 

Farstanäset, ställdes tyvärr in och ersattes av Scouternas dag i 

Judarområdet.  

 Tävlingarna var de sedvanliga: Myrstigen, Björnklon samt Älghornet, 

totalt deltog omkring 1 300 tävlande och funktionärer 

Oktober Scouternas Natt med Kruthornet genomfördes i Rudanområdet den 9–10 

oktober med ca 330 tävlande och funktionärer. 

November TOIS stormöte genomfördes på Scouternas rikskansli den 15 november 

och i år deltog 23 representanter från 19 kårer. På mötet fastställdes 

datum och platser för 2022 års tävlingar. Alla aktivt deltagande kårer 

kallas till att vara arrangörer vid tävlingarna. 

 

TOIS vill rikta ett varmt tack till alla funktionärer som ger oss möjligheten att genomföra 
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roliga och utvecklande tävlingar för våra scouter.  

Ekonomi 

Styrelsens arbetsutskott tillsammans med kanslichef och Vässaröansvarig har följt 

utvecklingen noga och haft regelbunden kontakt under året för att följa ekonomin och de 

rekommendationer som kommit. En analys av intäkter och kostnader har gjorts under året, 

samt en genomgång av budget inför kommande verksamhetsår.  

 

Distriktet redovisar för 2021 ett överskott om 96 154 kronor.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår stämman att disponera resultatet på följande sätt:  

Balanserade vinstmedel 5 178 796 kronor.  

Redovisat resultat 96 154 kronor.  

För redovisning av resultatet av årets verksamhet och ställningen vid årets slut hänvisas till 

efterföljande resultat- och balansräkningar med noter och kommentarer.  

Hedersledamöter 

Tom Sagerberg, Scoutkåren Gustav Vasa - Bredäng  

Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg, Scoutkåren Gustav Vasa - Bredäng  

Sven ”Jöns” Jansson, Vässarö Scoutkår 

Distriktsstyrelse 

Distriktsordförande Niclas Barkåker, 26 år Bandhagens scoutkår  

Vice distriktsordförande Fredrik Berg, 49 år Sköndals land- och sjöscoutkår 

Ekonomi Marie Stiegler, 51 år Vällingby scoutkår  

Vässarö Martin Sommer, 32 år Scoutkåren Drakarna 

Ledamot Caroline Edlind, 49 år Nockeby scoutkår 

Ledamot William Mårding, 19 år Sköndals land- och sjöscoutkår 

Ledamot Alban Kjellgren Axlund 20 år Gustaf-Vasa Bredängs scoutkår 

Ledamot Carl Bjelksjö, 37 år Örnsbergs scoutkår 

Ledamot Elin Dahlberg, 19 år Mälarhöjdens scoutkår 
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Revisorer 

Ekonomi: Grant Thornton Sweden AB  

  med huvudansvarig revisor Mariette Arfsvik 

Verksamhet: Kerstin Aronsson Vällingby scoutkår 

 Jonas Solberg Sjöscoutkåren Drakarna 

  Åsa Wahlström Mälarhöjdens scoutkår 

Anställd personal 

Kanslichef/Ekonom Cecilia Gozzi 

Kommunikatör Anna Nordin  

 Jenny Stålarm from 211213 

Vässaröansvarig  Valdemar Eriksson  

Intendent Suzannah Bergström 

Bokningsansvarig Nathalie Magnusson  

Tillsynsman Vässarö Hans Westerberg 

 

Tack 

Ytterligare ett år präglat av Corona-pandemin har passerat men som trots detta varit ett bra 

scoutår, många planerade verksamheter har ändå kunnat hålla igång, om än i anpassad 

form. Allas varma engagemang har gjort att vi kunnat ha bra verksamhet för våra scouter i 

distriktet. Förra årets devis ”inte ställa in, utan att ställa om” har levt kvar även under 2021.  

Distriktsstyrelsen vill därför framföra sitt tack till alla scouter, ledare och funktionärer som 

gör allt möjligt. Ett stort tack går även till anställd personal, myndigheter, bidragsgivare och 

andra som genom sina insatser bidragit till distriktets och kårernas verksamhet för barn, 

ungdomar och vuxna i Stockholms stad. 
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