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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

Styrelsen för Västbodals Scoutdistrikt avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2013-01-01 – 2013-12-31. 

 

Distriktsstyrelsen har under året bestått av följande ledamöter: 

Ordförande Sven Melkersson 

vice ordförande  Annalena Levin  

 Krister Björkman    

Kassör  Mats Lejon  

Sekreterare  Stefan Achilles    

Ledamöter Mats Jacobsson 

 Marcus Sannevik 

 Anette Jansson, del av året 

 Emilia Augustsson 

 Niclas Dahlstrand 

 Sandra Påsse 

 Tony Wingqvist 

 Max Sikström 

 Linda Myrstrand 

Revisorer Kjell Hemlingberg  

 Håkan Lindbom 

Revisorssuppleanter Marie Johansson 

 Peter Grundén 

Verksamhetsrevisorer  Peter Lundin  

 Magnus Johansson 
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Valberedning 

Sven-Erik Johansson 

Daniel Svensson 

Peter Lundin 

Marie Lindqvist 

Ralf Nilsson 

William Broschman 

Medlemstal 

Antal medlemmar 2013-01-01: 638 

Antal medlemmar 2013-12-31: 953 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden och en planeringshelg.  

Vårstämman hölls i Uddevalla med 35 röstberättigade kårdelegater samt observatörer. 
Höststämman hölls på Sparreviken med 31 röstberättigade kårdelegater samt  observatörer, 
förbundet representerades av Josefin Larsson samt Camilla,  Annakarin, och  Maria från Västra 
kansliet.  

Kårstöd har skett löpande under året, där både styrelse, konsulenter och medlemmar har arbetat 
för att rekrytera fler medlemmar. 

Styrelsen har arbetat med distriktssammanslagningen mellan Göta Älvdals-  och Älvsborgs Norra 
Scoutdistrikt i samband med omorganisationen till det nya Scouterna, vilka formellt slogs ihop till 
Västbodals scoutdistrikt vid vårens stämma. 

Styrelsen har medverkat i en DO-träff och scoutforum. 

Regionsamverkan har styrelsen deltagit i både fysiska och Skype-möte och vid 3 tillfällen med 
västra kansliet. 

Styrelsen har inlett arbete med distriktsläger 2014, samt ett västsvenskt läger 2015.  

Vårt elektroniska informationsblad Djungeltrumman har skickats ut till distriktets medlemmar 
över 15 år. 

Arbete med att hitta bra informationsvägar till alla medlemmar i distriktet har pågått under året.  

Förbundsarrangemang 

1 deltagare från distriktet har deltagit på Blå hajk,  

2 deltagare från distriktet har deltagit på Explorer Belt 

3 deltagare från distriktet har deltagit på Rover Moot 
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2 deltagare har deltagit på läger i USA resp Kanada. 

1 medlem i distriktet har påbörjat sin Treklöver Gilwell utbildning. 

Distriktet har haft 11 deltagare på Scoutforum i Uppsala. 

 

Egna arrangemang 

Sollägret för spårarscouter på Karlsro med 140 deltagare under helgen 18-19 maj. 

Distriktet arrangerade ett sommarläger på Baldersnäs 15-23 juli med 85 deltagare. 

I september arrangerade vi tillsammans med övriga förbund den årliga förbundsgemensamma 
PR-dagen vid Överby köpcentrum, Trollhättan. 

1 - 2 november ordnade vi en resa till äventyrshuset Boda borg i Karlskoga, med övernattning i 
Karlskoga Folkhögskola. Resan lockade ca 67 deltagare. 

En Bamse-kurs har genomförts på Starkebo, Vänersborg med 4 deltagare. 

Vollynatta 26-27 okt för utmanare med 16 deltagare 

Retrolan genomfördes 6 -7 dec för utmanare med 12 deltagare 

Knivtillverkarhajk vid två tillfälle med 9 resp 10 deltagare 

Trygga möten kurs genomfördes i samband med höststämman med  25 deltagare 

Baddag genomfördes den 23 i Uddevalla badhus med 120 deltagare 

Dreamcamp genomfördes med 120 deltagare, varav 60 från vårt distrikt  

15 deltagare från distriktet har deltagit på Lägr1 

Ledarutbildning:  

Scout 1 på Stigens Herrgård med 9 deltagare.  

Övrigt 

En tävling om nytt distriktsmärke utlystes. 10 förslag har kommit, dessa skall bearbetas fram till 
vårstämman 2014 

Lokaler 

Lokal på Dalbobergen, bredvid Vänersborgs scoutkårs lokal i Vänersborg. 

 

Distriktsstyrelsen vill tacka kårerna och medlemmarna för ett givande år. 
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Sven Melkersson  Krister Björkman 

Ordförande  Vice ordförande 
  

 

Mats Lejon     

Kassör    

	  


