
Verksamhetsberättelse	  för	  Västbodals	  scoutdistrikt	  2016	  
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	  2016.04.13	  i	  Uddevalla	  med	  9	  deltagare.	  

En	  kårordförandeträff	  hölls	  2016.09.28	  med	  19	  deltagare	  från	  12	  kårer	  inklusive	  2	  scoutkonsulenter.	  
Mötet	  hölls	  i	  Uddevalla.	  

Hemsidan	  har	  löpande	  under	  året	  hållits	  uppdaterad	  med	  samtliga	  aktiviteter	  och	  med	  länkar	  till	  
externa	  arrangemang	  som	  varit	  intressanta	  för	  distriktets	  medlemmar.	  Vi	  har	  i	  styrelsen	  arbetat	  med	  
att	  göra	  hemsidan	  mer	  överskådlig.	  

Djungeltrumman	  har	  givits	  ut	  3	  gånger	  under	  året.	  Ett	  antal	  riktade	  utskick	  till	  kårordförande	  och	  
andra	  grupper	  har	  också	  gjorts.	  

En	  ledarvård	  hölls	  vid	  Villa	  Hehrne	  2016.04.17.	  Det	  åts	  trerätters	  middag	  och	  spelades	  frisbeegolf.	  10	  
deltagare	  

En	  förträff	  inför	  Scouternas	  demokratijamboree	  hölls	  2016.10.23	  på	  Dannebacken,	  Trollhättan.	  En	  
representant	  från	  Scouternas	  styrelse	  var	  där	  och	  hjälpte	  oss	  med	  handlingarna.	  

Distriktet	  ordnade	  en	  bussresa	  till	  Demokratijamboreen	  tillsammans	  med	  Skaraborg	  och	  Västgöta	  
Södra.	  20	  deltagare	  från	  9	  scoutkårer	  deltog,	  varav	  11	  delegater.	  

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	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vi	  har	  haft	  representation	  i	  Västra	  regionala	  utbildningsgruppen,	  och	  deltagit	  i	  Folkhögskolans	  
utbildardagar.	  

Ett	  antal	  ledare	  från	  distriktet	  har	  gått	  Scouternas	  utbildningar,	  både	  grundutbildningar	  och	  Treklöver	  
Gilwell	  

Knivtillverkarhajken	  arrangerades	  på	  våren	  och	  hösten,	  båda	  i	  Henån.	  På	  våren	  2016.04.08	  –	  10	  
deltog	  4	  stycken	  varav	  två	  ledare.	  På	  hösten	  2016.09.23	  –	  25	  deltog	  6	  scouter	  1	  ledare.	  

Distriktet	  anordnade	  klätterkurs	  2016.02.18	  och	  2016.03.20.	  8	  deltagare	  på	  den	  första	  och	  7	  st	  på	  
den	  andra.	  

Distriktet	  har	  deltagit	  i	  samverkansträffar,	  distriktsordförandeträffen	  som	  numera	  kallas	  
scoutledningsträffen	  och	  klumprådet.	  

Distriktet	  hade	  för	  avsikt	  att	  anordna	  en	  HLR-‐kurs,	  en	  motorsågskurs	  A+B,	  Leda	  scouting	  och	  en	  
BAMSE-‐kurs.	  Dessa	  har	  av	  olika	  anledningar	  blivit	  inställda	  eller	  flyttade	  till	  2017.	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

Distriktet	  försökte	  anordna	  en	  hajk	  med	  matlagnings	  tema.	  Denna	  ställdes	  tyvärr	  in	  pga	  för	  få	  
anmälningar.	  Ett	  nytt	  försök	  görs	  2017.	  

Antalet	  scouter	  i	  utmanaråldern	  var	  vid	  årets	  slut	  ca	  65	  stycken.	  	  

Antalet	  scouter	  i	  roveråldern	  var	  vid	  årets	  slut	  ca	  70	  stycken.	  	  

	  

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	  

	  

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,	  t.ex.	  i	  samband	  
med	  olika	  mässor	  och	  utställningar.	  

En	  scoutkår	  var	  på	  Skansen	  på	  Konungens	  födelsedag.	  

Med	  på	  resan	  2016.02.06	  –	  07	  till	  Boda	  borg	  var	  ca	  60	  stycken	  varav	  15	  ledare.	  Deltagarna	  kom	  från	  
Henån,	  Hunneberg,	  Lysestrand,	  Mellerud,	  Trollhättan	  och	  Åmåls	  scoutkårer.	  

Sollägret	  2016.05.21	  –	  22	  bestod	  av	  125	  deltagare,	  varav	  53	  vuxna,	  62	  spårare,	  10	  syskon.	  

Baldersnäslägret	  2016.07.17	  –	  23	  hade	  ca	  110	  deltagare.	  

På	  Kampen	  om	  hornet	  2016.10.22	  deltog	  40	  scouter.	  	  

På	  Baddagen	  2016.12.10	  badade	  50	  scouter	  och	  20	  vuxna.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

En	  utrustningslista	  finns	  att	  tillgå	  för	  distriktets	  kårer.	  Under	  året	  har	  utrustningsförrådet	  bl.a.	  
kompletterats	  med	  Skeppshults	  bakgrytor	  och	  Beachflaggor.	  

Det	  var	  tänkt	  att	  motorsågskursen	  skulle	  hållas	  vid	  Gruvans	  lägerplats.	  När	  den	  blir	  av	  kommer	  de	  att	  
bli	  trevligare	  och	  mer	  attraktivt	  att	  använda	  denna.	  

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	  

	  

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	  

	  



Ekonomi	  
Vi	  har	  en	  god	  ekonomi,	  för	  detaljer	  se	  den	  ekonomiska	  redovisningen.	  Vi	  gjorde	  ett	  större	  överskott	  
än	  budgeterat,	  då	  vi	  dels	  hade	  fler	  aktiviteter	  och	  fler	  medlemmar	  än	  vi	  räknat	  med.	  Dels	  har	  
regionen	  ändrat	  sina	  bidrag	  så	  det	  gynnar	  oss.	  

Bidrag	  har	  beviljats	  och	  utbetalats	  till	  
	  

Sandra	  Påsse,	  värdebaserat	  ledarskap,	  Explorer	  Belt	  

Ronja	  Levin,	  Explorer	  Belt	  

Mattias	  Niklasson,	  Blå	  Hajk	  jägarna	  

Jens	  Turesson,	  Blå	  Hajk	  jägarna	  

Eva-‐marie	  Johansson,	  Blå	  Hajk	  forsfararna	  

Annalena	  Levin,	  Treklöver	  Gilwell	  

Gunvor	  Påsse,	  Treklöver	  Gilwell	  

	  

Ett	  antal	  kårer	  har	  fått	  bidrag	  för	  ledarvård	  och	  ledarutveckling.	  

	  

	  

Övrigt	  
Antalet	  medlemmar	  under	  2016	  har	  gått	  från	  1030	  till	  1050	  den	  31	  december	  2016.	  	  

Scoutdistriktet	  består	  av	  19	  scoutkårer.	  

Styrelsen	  har	  sammanträtt	  8	  gånger	  varav	  en	  arbetshelg.	  

Vi	  har	  haft	  en	  stämma	  på	  våren	  	  i	  friluftsgården,	  Öresjö.	  

Styrelsen	  för	  verksamhetsåret	  bestod	  av:	  
Ordförande	   	   Jenny	  Hermansson	   Henån	  

Vice	  ordförande	   Krister	  Björkman	   Trollhättan	  

Vice	  ordförande	   Annalena	  Levin	   Hunneberg	  KFUM	  

Kassör	   	   Mats	  Lejon	   	   Trollhättan	  

Sekreterare	   	   Sandra	  Påsse	   	   Hunneberg	  KFUM	  

Ledamot	   	   Niclas	  Dalstrand	   Ärrsjöblomman	  

Ledamot	   	   Linda	  Myrstrand	   KFUM	  Scout	  Ljungskile	  



Ledamot	   	   Tony	  Wingqvist	   KFUM	  Vikarna	  	  

Övriga	  funktionärer	  

Revisorer	  
	   	   Håkan	  Lindbom	   Trollhättan	  

	   	   Marie	  Johansson	   KFUM	  Vikarna	  

Suppleant	   	   Eleanor	  Ytterby	   Bengtsfors	  

Suppleant	   	   Sven	  Melkersson	   Färgelanda  
	  

Verksamhetsrevisorer	  
	   	   Maria	  Lidqvist	  	   Svanesund	  

	   	   Eva-‐Marie	  Johansson	   Trollhättan	  

	  

	  

	  

Valberedning	  
Sammankallande	   Peter	  Lundin	   	   Bengtsfors	  

	   	   Max	  Sikström	   	   Vänersborg	  

	   	   Erik	  Lindh	   	   Uddevalla,	  invald	  vid	  KO-‐träffen	  ht	  2016	  

	  



	  

	  

	  

_____________________________	   	   ________________________________	  

Jenny	  Hermansson	   	   	   Krister	  Björkman	  

	  

______________________________	   	   _________________________________	  

Annalena	  Levin	   	   	   Mats	  Lejon	  

	  

______________________________	   	   _________________________________	  

Sandra	  Påsse	   	   	   	   Niclas	  Dalstrand	  

	  

______________________________	   	   __________________________________	  

Linda	  Myrstrand	   	   	   Tony	  Wingqvist	  


