
Verksamhetsberättelse för Västbodals scoutdistrikt 2015 
Verksamhetsberättelsen är utformad efter den målsättning för 2015-2020 som antogs vid 

Distriktsstämman våren 2015. 

 

 

 

 

 

Distriktstyrelsen har besökt nästan alla kårers stämmor och har under året haft kontakt med flertalet 

kårer antigen via besök eller telefonkontakt. 

En kårutbildarträff hölls 2015.04.14  i Uddevalla med ett tiotal deltagare. 

Distriktets kårstödsfunktion och Västra kansliet har under året etablerat kontakt för att på bästa sätt 

kunna erbjuda kårerna i distriktet stöd i sin verksamhet. 

En kårordförandeträff hölls 2015.09.30 med 13 deltagare i Uddevalla. 

Hemsidan har löpande under året hållits uppdaterad med samtliga aktiviteter och med länkar till 

externa arrangemang som varit intressanta för distriktets medlemmar. 

Djungeltrumman har givits ut sju gånger under året. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har haft representation i västra regionala utbildningsgruppen. 

Distriktet deltog vid Nätverksträff för utbildare, 25 januari med två stycken och en vid träffen den 13-

15 mars. 

Arrangerade utbildningen Scout del 3 2015.01.31 – 02.01 med fyra deltagare och tre ledare. 

Kårstöd 
Skapa mötesplatser mellan kårfunktionärer, scoutkårer och deras medlemmar 

Erbjuda stöd till kårerna med till exempel ledarvård, rekrytering, utrustning och rådgivning 

Göra aktuell och korrekt information tillgänglig via modern teknik, inklusive en modern webbplats 

 

Utbildningar och kunskap 
Erbjuda och förmedla utbildningar till ledare, kårfunktionärer och scouter 

Uppmuntra ledare att vidareutbilda sig 

Distriktstyrelsen skall hålla sig väl informerad om aktuella frågor som berör scouterna, t.ex. genom 

att delta i DO-träffar, scoutforum och demokratijamboree 

 



Knivtillverkarhajken arrangerades på våren och hösten, båda i Henån. På våren 2015.03.13 – 15 

deltog två stycken och kursen hölls av två ledare. På hösten 2015.10.02 – 04 deltog åtta stycken 

varav tre var över 25 år. 

För att uppmuntra att distriktets ledare är utbildade har styrelsen beslutat att stå för kostnaderna för 

utbildningarna Trygga möten och Leda scouting. 

Distriktet har deltagit i tre samverkansträffar, distriktsordförandeträffen och klumprådet. 

På scoutforum deltog sju utmanare samt fyra från distriktsstyrelsen. 

Distriktsstyrelsen deltog, med fyra representanter, vid KFUM Sveriges riksombudsmöte, ROM. Vid 

mötet deltog även fyra scouter från distriktet. 

 

 

 

 
 

 

Har under året försökt initiera träffar för utmanare och roverscouter i distriktet. 

En arbetsgrupp har skapats för att få fart på aktiviteter för utmanare och roverscouterna. 

På Operation Vildmark, arrangerad av Skaraborg scoutdistrikt, deltog två patruller från distriktet. 

Antalet utmanare var vid årets slut ca 60 stycken. Tidigare har ingen siffra tagits fram över antalet 

Utmanare och roverscouter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmanare och rover 
Uppmuntra och stötta aktiviteter för utmanare och roverscouter 

Skapa mötesplatser mellan utmanare och roverscouter 

Öka antalet utmanare och roverscouter inom distriktet 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flera av distriktets kårer har vid olika tillfällen under året varit med i lokalpressen, tex i samband med 

de stora lägren Liv@2015 och Jamboreen i Japan. 

Med på resan 2015.03.27 – 28 till Boda borg var 41 stycken med varav 7 ledare. Deltagarna kom från 

Henån, Hunneberg, Lysestrand, Mellerud, Trollhättan och Åmåls scoutkårer. 

Rikstinget 2015.01.30 – 02.01 hade tre scouter och en från styrelsen som deltagare från distriktet. 

Sollägret 2015.05.30 – 31 bestod av 50-tal deltagare, 12 patruller, och lika många vuxna som 

deltagare. 

På Baldersnäslägret 2015.07.12 – 18 deltog 56 scouter och 20 ledare. 

På samverkanslägret Liv@2015 2015.06.28 – 07.05 deltog 176 deltagare varav 47 

funktionärer/ledare med från distriktet. De representerade kårerna var Henån, Hunneberg, KFUM 

Ljungskile, Lysestrand, Morlanda, Svanesund, Trollhättan, Uddevalla och Ärrsjöblomman. Distriktet 

hade en representant i styrgruppen. 

På Kampen om hornet 2015.10.17 deltog 45 scouter i nio patruller plus en föräldrapatrull och 21 

arrangemangsledare varav nio var utmanare. 

På Baddagen 2015.12.19  badade 75 scouter och 20 vuxna. 

World Scout Jamboree Nr 23 i Japan besöktes av 15 scouter, åtta IST och en ledare från kårerna 

Färgelanda, Henån, Hunneberg, Trollhättan, Vänersborg och Ärrsjöblomman. 

 

 

 

 

 

Arrangemang 
Distriktsarrangemang skall synas positivt i media 

Verka för att alla scouter skall ha möjlighet att delta i minst ett läger varje år 

Erbjuda distriktsläger var fjärde år, nästa 2018 

Uppmuntra och stötta medlemmar, särskilt utmanare och rover att åka på nationella och 

internationella arrangemang 

Uppmuntra och stötta medlemmar att åka på arrangemang som ordnas av alla 

samverkansorganisationer 

 



 

 

 

 

 

En materiallista har upprättats och finns att tillgå för distriktets kårer, både listan och materialet. 

Under året har materialförrådet bl.a. kompletterats med spisar, reflexvästar, screentrycksram. 

Förrådslokalen har under året utsatts för lättare skadegörelse på en dörr. 

Informerat medlemmarna om lägerplatsen Gruvan och en arbetsdag planerades. 

 

Ekonomi 
Vi har en god ekonomi, för detaljer se den ekonomiska redovisningen. Resultatet för 2015 innebar ett 

överskott.  

Bidrag har beviljats och utbetalats till 

Ledarvårdsbidrag har utbetalats till Hunneberg scoutkår och Trollhättans scoutkår. 

Deltagare på Rikstinget med tre stycken á 300 kronor. 

Deltagare på World Scout Jamboree i Japan 22 scouter á 1 000 kronor. 

Trollhättans scoutkårs roverlag ansökte om bidrag för inköp av reflexvästar som beviljades med 15 

västar med scouttryck för användning i samband med nattvandring på stan. 

Deltagare på Scoutforum, fem stycken resebidrag á 250 kr. 

En scouts roverprojekt i Rwanda beviljades med 1 000 kronor under förutsättning att resan blir av. 

 

Övrigt 
Antalet medlemmar under 2015 har gått från 943 stycken till 1 030 den 31 december 2015. Vilket är 

mycket glädjande! 

Distriktsstyrelsen godkände nedläggning av Stigens scoutkår enligt deras önskemål. Scoutdistriktet 

består numera av 19 scoutkårer. 

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger varav en arbetshelg. 

Vi har genomfört tre stämmor under året. Beslut togs om att minska styrelsen till nio ledamöter + 

ordförande och endast genomföra en stämma per år fortsättningsvis.  

Det nya distriktsmärket har under året delats ut till distriktets kårer. 

Resurser 
Ha ett förråd med utrustning som kompletterar kårernas egen utrustning, som kan användas vid större 

läger, utbildningar eller lånas av kårerna 

Sköta, utveckla och uppmuntra till användning av vår lägerplats vid Gruvan, Äskekärr 

 



Styrelsen för verksamhetsåret bestod av: 

Ordförande  Jenny Hermansson Henån 

Vice ordförande Krister Björkman Trollhättan 

Vice ordförande Annalena Levin Hunneberg 

Kassör  Mats Lejon  Trollhättan 

Sekreterare  Sandra Påsse  Hunneberg 

Ledamot  Freddy Abrahamsson  Henån invald vid vårens stämma 2015 

Ledamot  Emelia Augustsson Henån t.o.m. vårens stämma 2015 

Ledamot  Niclas Dahlstrand Ärrsjöblomman 

Ledamot  Mats Jacobsson Vänersborg 

Ledamot  Linda Myrstrand KFUM Scout Ljungskile 

Ledamot  Marcus Sannevik Morlanda 

Ledamot  Max Sikström  Vänersborg 

Ledamot  Ingmar Strannevik Färgelanda 

Ledamot  Tony Wingqvist KFUM Vikarna  

Övriga funktionärer 

Revisorer 

  Håkan Lindbom Trollhättan 

  Marie Johansson KFUM Vikarna 

Suppleant  Eleanor Ytterby Bengtsfors 

Suppleant  Karin Gustavsson Svanesund 

 

Verksamhetsrevisorer 

  Magnus Johansson Hunneberg 

  Tove Ammedalen Henån 

  Eva-Marie Johansson Trollhättan 

 

 

 



Valberedning 

Sammankallande Peter Lundin  Bengtsfors 

  Freddy Abrahamsson Henån 

  Maria Lidqvist  Svanesund 

  Stefan Achilles Uddevalla 


