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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 

Styrelsen för Västbodals Scoutdistrikt avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2014-01-01 – 2014-12-31. 

 

Distriktsstyrelsen har under året bestått av följande ledamöter: 

Ordförande Jenny Hermansson, Henån 

vice ordförande  Annalena Levin, Hunneberg  

 Krister Björkman, Trollhättan  

Kassör  Mats Lejon, Trollhättan 

Sekreterare  Niclas Dalstrand, Ärrsjöblomman 

Ledamöter Mats Jacobsson, Vänersborg 

 Marcus Sannevik, Morlanda 

 Ingemar Strannevik, distriktskåren, från mars 2014 

 Emelia Augustsson, Henån 

 Sandra Påsse, Hunneberg 

 Tony Wingqvist, Vikarna 

 Max Sikström, Vänersborg 

 Linda Myrstrand, Ljungskile 

Revisorer Marie Johansson, Vikarna 

 Håkan Lindbom, Trollhättan 

Revisorssuppleanter Eleanor Ytterby, Bengtsfors 

 Karin Gustavsson, Svanesund 

Verksamhetsrevisorer  Tove Ammedalen, Henån 

 Magnus Johansson, Hunneberg 

 Eva-Marie Johansson, Trollhättan 
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Valberedning 

Peter Lundin, Bengtsfors 

Maria Lidqvist, Svanesund 

Stefan Achilles, Uddevalla 

Freddy Abrahamsson, Henån, från okt 2014 

 

Medlemstal 

Antal medlemmar 2014-01-01: 953 

Antal medlemmar 2014-12-31: 943 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden och en planeringshelg. 
Styrelsemötena har roterat mellan kårlokaler, då vi också träffat kårstyrelser. 

Vårstämman hölls i Mellerud med 35 röstberättigade kårdelegater samt observatörer. 
Höststämman hölls i Henån med 31 röstberättigade kårdelegater samt observatörer, förbundet 
representerades av Camilla, Annakarin, och Maria från Västra kansliet. Anders från Sensus 
presenterade hur man kan arbeta med studiecirklar i den dagliga verksamheten. 

Vi har haft en kårordförandeträff i september i Vikarnas lokal i Uddevalla. 5 kårer deltog i denna. 

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

Under vårstämman beslutade vi om ett nytt distriktsmärke. 

Styrelsen har medverkat i en DO-träff och scoutforum. 

Styrelsen har deltagit i ett antal möten med västra kansliet, samt två ideella klumpråd (det gamla 
regionrådet, inklusive Equmenia, NSF och SALT). 

Arbetet med Liv@2015, regionlägret 2015, har fortsatt under året. 

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.  

Nationella och internationella arrangemang 

En ledare har gått utbildning för utbildare 

Ett antal medlemmar har varit på KFUK-KFUM scoutförbunds förbundsmöte i Nässjö 

Ca 25 medlemmar från distriktet har varit på Demokratijamboreen som ombud och observatörer  
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Ca 10 medlemmar från distriktet arbetade som funktionärer på Demokratijamboreen i 
Kristianstad. 

Hunnebergs scoutkår har varit med 11 deltagare på Islands nationella jamboree. 

1 medlem i distriktet har avslutat sin Treklöver Gilwell utbildning. 

 

Egna arrangemang 

Skidläger i Hemsedal med 23 deltagare. Perfekt väder och massor med snö. 
Matlagningsstudiecirkel på kvällarna. 

Sollägret för spårarscouter på Karlsro med 80 deltagare under helgen 17-18 maj. 

Distriktet arrangerade ett sommarläger på Baldersnäs 13 - 19 juli med drygt 100 deltagare. 

Distriktet arrangerade lägret Skepp-o-hoj på Sparreviken 3 - 9 augusti med ca 110 deltagare 

Ett antal scoutkårer arrangerade tillsammans med övriga förbund den årliga 
förbundsgemensamma PR-dagen vid Överby köpcentrum, Trollhättan. 

Knivkurs arrangerades vid två tillfällen med 8 + 10 deltagare. 

Ett antal scoutkårer, minst 5 som vi vet, har arrangerat JOTA/JOTI. 

Baddag genomfördes den 20 december i Uddevalla badhus med ca 120 deltagare 

En vandring i Tresticklan med några deltagare genomfördes. 

Ledarutbildning:  

Scout 2 på Gruvans lägerplats, Äskekärr, Köpmannebro med 8 deltagare och 4 kursledare.  

Övrigt 

Distriktstyrelsen har uppvaktat Henåns scoutkår på deras 40 års jubileum 

	  

Lokaler 

Vi har ett utrustningsförråd på Dalbobergen, bredvid Vänersborgs scoutkårs lokal i Vänersborg. 
En del arbete har utförts i förrådet under året. 

 

Distriktsstyrelsen vill tacka kårerna och medlemmarna för ett givande år. 
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Jenny Hermansson Annalena Levin Krister Björkman 

Ordförande Vice ordförande Vice ordförande 
  

 

Mats Lejon     

Kassör    

	  


