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Verksamhetsrev isorernas berättelse f ör år 201 6  

Upplägget av verksamhetsberättelsen är bra. Det är lätt att få en repetition av målsättningar och genomförda 
aktiviteter för scouter, familjer och ledare.  

- Distriktet har bidragit till läger både lokalt, nationellt och internationellt av flera olika slag med ett bra 
deltagande 

- Aktiviteter i form av resor och träffar för scouter och deras familjer har arrangerats. 

- Det finns ett fokus på utmanare och rover där även har beslutats att ska finnas en peng per deltagare avsatt 
till den grupp som väljer att arrangera någon aktivitet för distriktets utmanar- och roverscouter vid 
uppvisande av utlägg från arrangemanget. 
 

Andra positiva händelser är: 

● Distriktet är nu över 1000 medlemmar. 

● Styrelsen har gjort ett bra jobb under året med att stötta kårer 

● Ekonomin har stabiliserats och gick även med ett större överskott än budgeterat  då distriktet dels hade fler 
aktiviteter och fler medlemmar än beräknat samt att regionen ändrat sina bidrag så det gynnar distriktet.  

● Det ändrade formatet av verksamhetsberättelsen gör det lättare att följa upp målen som satts upp. 
Dessutom har verksamhetsberättelsen nu fylligare information med vilka kårer och antal som har deltagit 
på olika aktiviteter.  

● Distriktstyrelsen har besökt nästan alla kårers stämmor och har under året haft kontakt med flertalet kårer 
antigen via besök eller telefonkontakt. 

● Sammarbetet, som etablerats mellan Västra kansliet och distriktet för att erbjuda stöd till kårerna på bästa 
sätt, är berömvärt. 

● Bra tänkt med arbetsgrupper för distriktets läger eller kurse. Dessa är Sollägergrupp, Baldersnäsgrupp och 
Bamegrupp. 

● Hemsidan har fått en uppdatering. Lätt att hitta på,  överskådlig i och med länkar samt har en ren och bra 
tydlighet. 

 
Några förslag på saker som kan bli bättre; 

● Hittar inte blanketten för vargmärke på hemsida 

● En kalender på hemsidan kanske kan vara ett verktyg att visa framtida planering s som distriktsläger, 
regionsläger, nationella läger samt vilka kårer som är ansvariga för distriktstämman varje år. Såg att detta 
fanns på hemsidan men saknar den i skrivande stund.  

 

På olika platser i distriktet 2017-03-05 

Eva-Marie Johansson      Maria Lidqvist 

Av distriktsstämma utsedda verksamhetsrevisorer 


