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Västbodals Scoutdistr ikt  
Scouterna 
 

Verksamhetsrev isorernas berättelse för  år  2018  

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

- Styrelsen har en stort engagemang för att ordna aktiviteter, ha kontakt med scouter i 
distriktet och regionen samt utveckla distriktet. Det är dock synd  att många blir inställda pga 
få deltagare. 

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

- Positivt att många i distriktet går olika utbildningar och att distriktet bidrar till detta. 
 

 

Andra positiva händelser är: 

● Styrelsen har gjort ett bra jobb under året med att stötta kårer. 
● Distriktsstyrelsen har besökt nästan alla kårers stämmor och har under året haft kontakt med 

flertalet kårer antingen via besök eller telefonkontakt.  
● Västbodals hemsida har fått en trevlig uppdatering. Ett elektroniskt formulär för 

bidragsansökningar är skapat samt även blankett och information om Vargmärket finns på 
hemsida. Det finns bra länkar till förbundet (Scoutservice mm) och hela sidan är mer 
användarvänlig. 

● Verksamhetsberättelsen, verksamhetsplan samt styrelseprotokoll har fortsatt ett bra format 
vilket gör det lättare att följa upp målen som satts upp samt tydlig information om vilka kårer 
och antal som har deltagit på olika aktiviteter. 

● Bra att styrelsen har jobbat vidare med att fokusera på tydligare målsättning vilket togs upp 
som en önskan på distriktsstämman 2017. Ett medskick är att förklara / göra tanken bakom 
målsättningen tydligare. (Önskan om tydligare målsättning => fokusera på vuxenrekrytering 
=> säkerställa medlemsantal). 
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Saker att fundera vidare på: 

● Det är tråkigt att distriktet minskar med från 1041 till 915 medlemmar. Hur kan kårer och 
distriktet bidra till att vi blir fler? Gemensam rekrytering? Aktiv uppdatering av 
medlemsregistret så att en nedåtgående trend snabbare blir tydlig? 

● En del hajker/träffar/utbildningar blir inställda. Vi ser att det finns en stor ambition, men ett 
antal kurser blir inställda. Hur går distriktsstyrelsens tankar kring detta - genomföra med få 
eller ställa in? Satsa mer - eller mindre? 

● Avtalen med Göteborgs Scoutdistrikt respektive Lysestrand - har diskuterats i styrelsen, första 
gången vid ca ett år sedan (DSM18:2, DSM18:5 samt DSM18:6), men verkar bli en punkt att 
återkomma till. Vad arbetar distriktsstyrelsen för? Finns det förutsättningar för att nå avtalen? 

● Vuxenrekrytering - ett angeläget ämne för många kårer i distriktet. Hur ser planen ut för 
detta? 

 
 

 

På olika platser i distriktet 2018-02-23 

 

Eva-Marie Johansson         Maria Lidqvist 

Av distriktsstämma utsedda verksamhetsrevisorer 


