
Verksamhetsberättelse för Västbodal Scoutdistrikt för år
2021

Verksamhetsberättelsen är upplagd efter den målsättning för
2021–2025 som antogs vid Distriktsstämman våren 2020.

Kommunikation

Västbodal Scoutdistrikts hemsida www.vastbodal.se har löpande under året hållits uppdaterad
med distriktets samtliga aktiviteter och med länkar till externa arrangemang som styrelsen
ansett kan ha varit intressanta för distriktets medlemmar. Distriktets Facebooksida och
Instagram har också uppdaterats löpande. Under året har distriktets informationsmail
Djungeltrumman givits ut 5 gånger till medlemmar över 15 år samt de som prenumererar. Det
har även skickats mer specifika målinriktade informationsmail.

Under Scoutledningsträffen 21 mars pratade ordförande Jenny Hermansson om distriktets
genomförda skidresa till Kläppen och hur den kunde genomföras trots rådande läge med
corona.

Under Baldersnäslägret var Utmanarscouter med i Radio45. Mycket roligt initiativ!

Representanter har företrätt oss på Lilla Klumpen som, liksom samverkansmötet, har skett vid
fyra tillfällen. Vid samverkansmötet så hade vi under våren ordförandeposten. Lilla klumpen
företräds, samt är för Utmanare- och Roverscouter inom Västra regionen.

Kårstöd

Distriktsstyrelsen har under 2021 deltagit på några scoutkårers stämmor/årsmöten. Styrelsen
har också haft kontakt med flertalet kårer via mejl eller telefon.

Ledarhajk genomfördes den 20-22 augusti vid Trollhättans Scoutkårs Liperedsstuga med åtta
deltagare från scoutkårerna Henån, Hunneberg, Ärrsjöblomman, Trollhättan och Vänersborg
samt distriktskåren. Det lagades bland annat hemmagjorda hamburgare och pannkakstårta,
paddlades SUP (stand up paddle board) och övernattades i vindskydd. Mycket mysig och
uppskattad hajk!

Digital Kårutbildnings- och Kårledningsträff hölls 27 september. Genomfördes med tio deltagare
från kårerna Uddevalla, Ljungskile, Henån, Vänersborg, Färgelanda, Ärrsjöblomman och
Trollhättan. Minnesanteckningar skickades ut till alla kårstyrelsemedlemmar. Frågan om
framtida mötena ska vara digitala eller fysiska ställdes och svaret blev att infomöten gärna får
vara digitala medan övriga gärna får vara fysiska.



Utbildningar och kunskap

Utbildningshelgen Leda Väst hölls i och med corona digitalt den 6-7 februari. Mycket lyckad
digital helg! Cirka 120 deltagare totalt varav ca 20 st från Västbodal. Representerade kårer var
Hunneberg, Färgelanda, Ljungskile och Trollhättan.

Knivhajk hölls 10 april. Tradionsenliga kursen blev denna gång en endagsvariant i och med
rådande coronaläge. De 6 deltagarna gjorde färdigt sina knivar. Deltagande scoutkårer var
Hunneberg, Ärrsjöblomman och Uddevalla.

Knivhajk hölls 8-10 oktober. 7 deltagare och 2 ledare från scoutkårerna Henån, Uddevalla,
Hunneberg och Ärrsjöblomman. Hajken var mycket uppskattad!

Digital överlevnadsföreläsning hölls 30 november. En trevlig kväll med bra föreläsare!
Utbildningen var dock väl bred istället för mer avancerad kunskap på djupet.13 st scouter från
scoutkårerna Hunneberg, Trollhättan, Ärrsjöblomman, Henån och Ljungskile deltog.

Utmanare och Roverscouter

Under första veckan i januari arrangerades en skidresa i Kläppen i enlighet med motion från
Hunnebergs Utmanare till distriktsstämman 2020. 17 st scouter från Henån, Trollhättan och
Hunnebergs Scoutkårer deltog, efter möjlighet att avanmäla sig i och med corona, på en mycket
trevlig och coronaanpassad resa. Imponerande bra arrangerat av Utmanare i Hunneberg!

Den 11 och 28 mars hölls det klättermärkestagning initierad av Hunnebergs Utmanare, detta
tack vare Västbodals riktlinjer gällande bidrag. Cirka 10 deltagare hördes först digitalt en kväll
för att lära sig mer om klättring för att en annan dag klättra på Klätterdomen i Göteborg följt av
sjukvårdsövning och pizzaätning. Deltagarna var från Hunnebergs, Henåns och Melleruds
Scoutkårer.

I och med rådande läge med covid så arrangerades Boda Berg den 17-18 april på Hunneberg.
40 scouter deltog på första dagen, innehållande cykling och “Boda Borgs inspirerade stationer”,
varav 20 stannade över natten. Ett lyckat arrangemang anordnat av Roverscouter i Hunneberg
och Henåns Scoutkår. Deltagande scouter kom från scoutkårerna Hunneberg, Uddevalla,
Trollhättan, Mellerud, Henån och Vänersborg.

Urkul genomfördes 14-16 maj med 13 scouter och 3 funktionärer från kårerna Åmål, Mellerud,
Vänersborg, Uddevalla, Hunneberg, Henån och Ärrsjöblomman. En chill och roligt Utmanar-
och Roverläger vid lägerplatsen Gruvan. Det var bland annat nattaktivitet och en massa massa
lök.

Scary Weekend genomfördes 30-31 oktober med 12 st scouter från Hunneberg, Henån,



Trollhättan och Uddevalla. Mycket lyckad hajk med bland annat höghöjdsbana, kajakpaddling
och Halloweenmys.

Vid årets slut var antalet Utmanare 65 st och antalet Roverscouter 74 st.

Arrangemang

Traditionsenliga Sollägret blev på grund av rådande läge med corona en endagsaktivitet i form
av Solvandringen den 22 maj vid Dalbobergen. 16 patruller med cirka 120 deltagare från
scoutkårerna Henån, Svanesund, Ljungskile, Ärrsjöblomman, Hunneberg, Vänersborg, Lilla
Edet, Trollhättan och Uddevalla deltog på ett trevligt spår och avslutade med hamburgare.

På Baldersnäslägret 2021 deltog drygt 130 scouter med temat Nybyggare och vi hade tur med
vädret. Planeringsteamet har haft ett avslutande möte. Deltagande scoutkårer var Hunneberg,
Henån, Mellerud, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Åmål, Ärrsjöblomman, Ljungskile, Lilla
Edet samt Distriktskåren.

Patrulltävlingen Kampen om Hornet har genomförts med 125 deltagare från Henån, Uddevalla,
Ljungskile, Lilla Edet och Svanesund. På grund av sjukdom så fick deltagande kårer vara med
som funktionärer. Vinsten bestod av en kåsa.

18 december genomfördes traditionsenlig baddag i Uddevalla med 92 deltagare från
scoutkårerna Ärrsjöblomman, Vänersborg, Ljungskile, Uddevalla, Henån och Hunneberg vilka
deltog på en rolig eftermiddag i badhuset.

Resurser

Diverse material har under året setts över och inhandlats, därav bland annat inköp av 4 stycken
SUP (stand up paddle board) och en dubbelkajak samt översyn av kanoter som skänkts från
scoutkåren Vikarna. Lägerplats Gruvan och distriktsförråd i Vänersborg har underhållits.

Ekonomi

Bidrag har beviljats och utbetalats till medlemmar i flertalet olika kårer för bland annat
Dykutbildning, Blå Hajken, Treklöver-Gilwell samt ledarvårdsbidrag till några kårer som ansökt.
Distriktet har även stått för avgifter gällande Leda Patrull, Redo för Naturen och Leda Scouting.

Ekonomin är god, för detaljer se den ekonomiska redovisningen



Övrigt

Styrelsen har under året sammanträtt 11 gånger varav enbart en fysisk träff på grund av covid.
På vissa styrelsemöten har bland annat representanter från utbildningsgrupper och
valberedningen deltagit.

Vid årsskiftet bestod distriktet av 1 086 medlemmar från 19 kårer.

Den 14 mars genomfördes en lyckad digital stämma! Roverscouten Isabelle Blom ledde mötet
med bravur. Dock upplevdes stämman enligt en del ta onödigt lång tid på grund av flertalet
frågor som kunnat vara besvarade innan stämman. Styrelsen funderade på hur detta kan
minskas i framtiden för att få en snabbare och effektivare stämma för att främst locka till att
ännu fler yngre deltar. Kanske kan frågestund med styrelsen arrangeras innan och efter
stämman för givetvis är det viktigt att alla får göra sin röst hörd.

Styrelsen fattade under året beslut om att tilldela avgående distriktsledamot Annalena Levin i
Hunnebergs KFUM Scoutkår förtjänstmärket Gustav Adolf för sina många år av fina insatser för
distrikten. Förtjänstmärket delades ut under Solvandringen.

Styrelsen beslutade att köpa in märket Scouternas Stödstrumpa och ge som tack till alla som
hjälpt till och arrangera saker i distriktets regi under året.

Styrelsen har bestått av:
Jenny Hermansson - Ordförande
Sandra Påsse - Vice Ordförande, Utbildning, Äventyrar, Utmanar och Roverscoutsansvarig
Anders Nielsen - Sekreterare
Mats Lejon - Kassör och IT-ansvarig
Jesper Ljunggren - Kommunikation och Utmanare och Roverscoutansvarig
Niclas Dalstrand - Kårkontakt
Krister Björkman - Senior Advisor


