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Verksamhetsberättelsen är utformad efter den målsättning för 2015–2020 som antogs vid Distriktsstämman våren 2015. 

 

 

 

 

Distriktsstyrelsen har under 2018 besökt nästan alla distriktets scoutkårers stämmor/årsmöten och har under året haft kontakt med 
flertalet kårer antingen via besök eller telefonkontakt.  

Västbodal Scoutdistrikts hemsida har löpande under året hållits uppdaterad med distriktets samtliga aktiviteter och med länkar till 
externa arrangemang som kan ha varit intressanta för distriktets medlemmar. Distriktets Facebook sida och Instagram har också 
uppdaterats löpande. Under året har Djungeltrumman (Västbodals Scoutdistrikts nyhetsmail) givits ut 7 gånger. 

En ledarvårdsaktivitet hölls den 18 augusti på Dalslands aktiviteter. 16 deltagare från Mellerud, Hunneberg, Vänersborg, Lysestrand, 
Henån och Ärrsjöblomman. Dagen bestod av samarbetsövningar, höghöjdsbana, badtunnebad, god middag och att 
verksamhetsutvecklaren Maria höll i en workshop. 

En kombinerad utbildnings- och kårledningsträff hölls 25 september med 13 st deltagare från Trollhättan, Henån, Mellerud, 
Distriktskåren, Hunneberg samt Regionala Utbildningsgruppen och Västra Kansliet. 

 

  

 

 

 

Den 23 januari arrangerades en workshop om att skriva motioner. 7 scouter, varav 3 Utmanare. Deltagarna kom från Henån, Vikarna, 
Ljungskile och Trollhättan. Duktiga motionsskrivare! 

Den 3-4 februari arrangerades Leda Avdelning del 2 av 2 på Lysestrand. 20 scouter deltog och 6 ledare. De var från Hunneberg, Henån, 
Trollhättan, Färgelanda, Uddevalla, Mellerud, Distriktskåren och Vänersborg, samt Långedrag, Hvitfeldt, Lerum och St Lars Scoutkår. En 
mycket lyckad kurs! 

Den 4 februari arrangerades, tillsammans med Bohusläns klätterklubb, klätterutbildning i att ta grönt kort. 5 Utmanare från Hunneberg 
och Vänersborg deltog denna dag. Kursen genomfördes även i samarbete med Sensus och deltagande scouter erhöll därmed varsin 
klätterbok. 

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 

Distriktsstyrelsen skall hålla sig väl informerad om aktuella frågor som berör scouterna, t.ex. genom att delta i DO-träffar, 
scoutforum och demokratijamboree 

 

Verksamhetsberättelse för   

Västbodals scoutdistr ikt 2018  
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Den 13-15 april arrangerades en kurs på Forshälladalen i Uddevalla i att ta motorsågskort A + B. På kursen var det fyra deltagare från 
Mellerud, Uddevalla och Vänersborg, samt en från ett annat distrikt. En lyckad kurs! Ytterligare kurs som var planerad att hållas under 
hösten var tvungen att skjutas upp till nästa år på grund av att kursledaren skadat sig. 

Den 12 och 27 april arrangerades, tillsammans med Bohusläns klätterklubb, klätterutbildning i att ta rött kort. Alla 5 scouter från 
Hunneberg och Henån erhöll sina röda kort! 

En knivtillverkarhajk genomfördes under året den 5-7 oktober i Henån med 5 deltagare från Mellerud, Vänersborg, Ärrsjöblomman, 
Distriktskåren och Trollhättan. En mycket lyckad hajk där fina knivar tillverkades! 

Distriktsordföranden har varit på fyra stycken samverkansmöten vid Västra regionala kansliet tillsammans med representanter från de 
andra distrikten. Även deltagit på Scoutledningsträffen i Kungsör den 13-15 april. 

Under året har Max Sikström har valts in som ledamot och Annalena Levin som en av ordförandena i Västra Regionala 
Utbildningsgruppen.  

Det har under året initierats en KLOK-grupp tillsammans med bland annat Göteborgs Scoutdistrikt och Västbodal har två representanter.  

 

 

 

 

 
Den 7 april var det klättring och pizzahängskväll i Uddevalla. En bra och rolig kväll med 7 scouter från Hunneberg, Lysestrand, Henån, 
Vänersborg och Trollhättan. 

Den 12-13 maj var det URS-utmaning (UtmanarRoverScout utmaning) som 12 scouter från Henån, Hunneberg, Trollhättan, Lysestrand 
och Mellerud deltog på. En mycket bra och rolig vandringshajk som Henåns Utmanare och Roverscouter planerat. 

Även den 15-16 september var det URS-utmaning anordnad av Henåns Roverscouter. Denna gång var det paddling i Henån. 10 scouter 
från Vänersborg, Henån, Mellerud, Lysestrand och Hunneberg var med på denna hajk.  

Den 26 september var 13 st scouter från Hunneberg, Henån, Vänersborg och Mellerud och klättrade och fikade på Klätterdomen i 
Göteborg. En kul och utmanande kväll!  

Antalet Utmanare var 55 stycken vid årets början och vid årets slut 68 stycken. Antalet Roverscouter var vid årets början 66 stycken och 
vid årets slut 66 stycken.  

  

 

 

 

 

 

Utmanare och Rover  
Uppmuntra och stötta aktiviteter för utmanare och roverscouter 

Skapa mötesplatser mellan utmanare och roverscouter 

Öka antalet utmanare och roverscouter inom distriktet 
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Flera av distriktets kårer har vid olika tillfällen under året varit med i lokalpressen, t.ex. i samband distriktslägret Nemo18 på Baldersnäs 
och vid kårers lokala aktiviteter.  

Den 10-11 mars var det hajk på Boda Borg i Karlskoga för Äventyrare och äldre. Utmanare och Rover från Hunneberg som planerat en 
mycket lyckad hajk med 48 stycken scouter. Det var scouter från Hunneberg, Åmål, Vänersborg, Lysestrand och Uddevalla. På hajken var 
det bland annat Melodifestivalentittande och en mycket uppskattad Snapchattävling. Det delades ut ett snyggt och egendesignat 
hajkmärke.  

Den 19-20 maj var det Solläger på Karlsro i Vänersborg, med förläger från fredagen. Ett mycket lyckat och soligt läger! 145 deltagare 
(varav ungefär hälften var Spårare) från Västbodals Distriktskår, Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan, Svanesund, Mellerud, Lilla Edet, 
Hunneberg, Ärrsjöblomman och Åmål. Västra Kansliet höll på lördagskvällen en utbildning i allmän scoutinformation för deltagande 
föräldrar. Nyinköpta rävdräkten (spårarnas maskot) var väldigt uppskattad. Annalena Levin var lägerchef.  

Distriktet var representerat på Sparreviking18 lägret som hölls på Sparreviken under Kristihimmelfärdshelgen. Ett mycket lyckat läger 
med totalt 400 deltagare från flera olika distrikt. Bland annat KFUM Ljungskile deltog.  

Den 15-21 juli hölls distriktslägret Nemo18 på Baldersnäs. Det var omkring 200 scouter från Ärrsjöblomman, Mellerud, Vänersborg, Åmål, 
Hunneberg, Henån, Svanesund, Morlanda, Bjärke, Ljungskile, Trollhättan NSF Skogshöjden, Lilla Edet, Uddevalla, Lysestrand och 
Distriktskåren som deltog på lägret. Ett mycket uppskattat och lyckat läger! Björn Arvidsson var lägerchef och Peter Lénberg var vice 
lägerchef. Under lägret utbildades 15 st Utmanare i GSRT (Grundläggande säkerhet och räddningsteknik) för kanot och kajak av Tomas 
och Miriam Hamsten.  

Sven Melkersson har utsetts till att vara Västbodals scoutdistrikts representant i styrgruppen för kommande regionsläger 2020, där han 
vid senare tillfälle blev sammankallande för styrgruppen. 

På Kampen om hornet den 13 oktober deltog 84 scouter från Henån, Svanesund och Stenungsund. En mycket uppskattad och lyckad 
tävling!  

Den 23 september var det förträff inför Demokratijamboreen där 7 stycken medlemmar närvarade och de kom från Henån, Mellerud och 
Trollhättan. 

Demokratijamboreen18 hölls 9-11 november i Karlstad. Från Västbodal var det 20 stycken från Distriktskåren, Färgelanda, Henån, 
Hunneberg, Mellerud, Ljungskile, Trollhättan och Vänersborg. Ljungskile, Svanesund och Morlandas kårer överlät sina ombud till andra 
deltagande scouter. Distriktets medlemmar deltog som ombud, observatörer, funktionärer, beredningsgruppsordförande, 
inflytandepunktsansvariga samt var med i planering av arrangemanget mm. Flera medlemmar från distriktet blev invalda i gruppen till 
Förvaltningsmötet.  

På Baddagen den 22 december badade omkring 80 scouter från Hunneberg, Ljungskile, Henån, Trollhättan, Ärrsjöblomman, Svanesund, 
Vänersborg, Lilla Edet. Det togs simmärken och paddlades kajak, men tyvärr var hopptornet avstängt. En mycket rolig eftermiddag! 

 

 

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 
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En materiallista med vad distriktet har för saker att låna ut finns att tillgå för distriktets kårer. Distriktet har under året köpt in bland 
annat ett nytt vitt ramtält, Muurikka och lite köksutrustning 

Under året har uppfräschning skett vid lägerplatsen Gruvan, bland annat genom att en arbetsdag hölls där den 4 april med 11 deltagare 
från Åmål, Bengtsfors, Trollhättan och Ärrsjöblomman.  

Uppfräschning har även skett vid distriktsförrådet på Dalbobergen i form av slipning och målning av huset.  

 

 

Ekonomi 
Ekonomin är god, för detaljer se den ekonomiska redovisningen  

Bidrag har bev il jats och utbetalats til l  
Max Sikström, Vänersborg och Mellerud Scoutkår, om 3995 kr för deltagande på Nols sjukvårdskurs.   

Sandra Påsse, Hunneberg KFUM Scoutkår, om 3995 kr för deltagande på Nols sjukvårdskurs.  

Brita Svensson, Mellerud Scoutkår, om 3995 kr för deltagande på Nols sjukvårdskurs.  

Linda Myrstrand,  KFUM Scout Ljungskile, om 5000 kr för Nols Sjukvårdskurs i oktober  2018. 

Ett antal kårer har även ansökt och fått bidraget om 25 kr per scout för ledarvård beviljat. Det har även  betalats  ut bidrag  för bland 
annat Demokratijamboreen och Utmanar och Rover arrangemang. 

Styrelsen beviljade även bidrag för Blå Hajker, men som ej betalats ut, då hajkerna ställdes in på grund av sommarens värme och 
brandrisk.  

Övr igt 
Scoutdistriktet består av 19 scoutkårer. Antalet medlemmar under 2018 har gått från 1041 stycken till 915 den 31 december 2018.  

Den 11 mars var det distriktsstämma i Bengtsfors lokal. Omkring 38 deltagare, varav 24 ombud. Kul att Hunnebergs Äventyrare skickat in 
en motion angående att det önskade arrangera skidresa för Äventyrarscouter. Motionen gick igenom och under året har del hållits 
planeringsträffar och den 3-6 januari 2019 åker 18 st scouter från distriktet till Hemsedal. 

Styrelsen har under året sammanträtt nio gånger varav en arbetshelg i början på året och en i slutet. På styrelsemötena har bland annat 
representanter från utbildningsgrupper och lägerkommittéer deltagit. 

 

 

 

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 
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Styrelsen f ör  verksamhetsåret bestod av :  
Ordförande  Jenny Hermansson  Henån 

Vice ordförande  Krister Björkman  Trollhättan 

Vice ordförande  Mushir Dizayee   Trollhättan 

Kassör & IT  Mats Lejon  Trollhättan 

Sekreterare & Utmanar/RS ansvarig  Sandra Påsse  Hunneberg KFUM 

Kårkontakt  Niclas Dalstrand  Ärrsjöblomman 

Utbildningsansvarig  Annalena Levin  Hunneberg KFUM 

IT och kommunikation Christian Krut fd Jensen  Mellerud  

Övr iga funktionärer  

Rev isorer    Håkan Lindbom  Trollhättan 
  Berne Ytterby   Bengtsfors  

Suppleant Eleanor Ytterby  Bengtsfors 

Suppleant Sven Melkersson  Färgelanda 

Verksamhetsrev isorer  Maria Lidqvist  Svanesund 
  Eva-Marie Johansson Trollhättan 

Valberedning Sammankallande Linda Myrstrand  KFUM Scout Ljungskile  
Gunvor Påsse  Hunneberg KFUM 

Tony Wingqvist  KFUM Vikarna & Hunneberg KFUM 

 

________________________  __________________________ 

Jenny Hermansson     Mushir Dizayee 

 

________________________  __________________________ 

Annalena Levin    Mats Lejon 

 

________________________  __________________________ 

Sandra Påsse    Niclas Dalstrand 

 

_______________________   ___________________________ 

Christian Krut fd Jensen    Krister Björkman 


