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Verksamhetsberättelse 2018 

Timmersdala Scoutkår 
 
Timmersdala scoutkår tillhörande Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
 

 
STYRELSE  
Ordförande  Gunnel Johansson, Skövde 
Vice ordförande Markus Almerud, Timmersdala 
Sekreterare  Anna-Lena Holm, Lerdala  
Kassör  Ingvar Johansson, Skövde 
 
Ledamot  William Kjernald, Lerdala 
Ledamot  Kajsa Lundgren, Lerdala 
Ledamot  Dorotea Filipsson, Lerdala 
 
Suppleant  Ellen Bergström Klaar, Timmersdala 
 
REVISORER  
Ordinarie  Åsa Karlsson, Timmersdala 
Ordinarie  Patrick Fredriksson, Lerdala 
 
Suppleanter  Andrea Manleitner, Skövde 

Laila Edberg, Skövde 
 

 
 
REPRESENTATION 
 
Distriktsråd, Borås, 7 januari 
Anna-Lena Holm, Gunnel Johansson och Ingvar Johansson
 
Distriktsårsmöte, Göteborg, 10 mars 
Dorotea Filipsson, Markus Almerud, Anna-Lena Holm, Ellen Bergström Klaar och Gunnel 
Johansson. 
 
Demokratijamboree Scouterna, Karlstad, 9-11 november 
Markus Almerud. 
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DEMOKRATI  
 

Årsmöte 28 februari 
Årsmötet hölls i Timmersdala Motions Klubbstuga med 23 närvarande medlemmar samt en 
av våra revisorer. 
Mötesordförande var Ingvar Johansson. Mötet beslutade bl.a. att subventionera tre 
sommarläger. Deltagarna på mötet fick festa på tacos. 
 

 
 
Kårstämma 2 maj Motionsspåret Timmersdala 
25 medlemmar, från upptäckare till utmanare och ledare deltog.  
Vi röstade om hur kårens logotype ska se ut, det fanns 9 olika förslag. Ett tygmärke ska tas 
fram.  Var ska kårens terminsavslutning äga rum? Vristulven föreslogs.  
 
Mötet tog även fram förslag på kårens höstresa. Flest röster fick Lost City i Örebro och 
Halloween på Liseberg.  
 
Några scouter skapade fotocollage av bilder från kårens aktiviteter och andra spelade 
”sprättepinn”. Sedan fick vi bulle och saft. 
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Kårstämma, 31 oktober 
Höstens kårstämma hölls vid scoutstugan. Först en kul organisationstävling. Sedan 
diskuterade vi grupper motioner till Demokratijamboreen, som handlade om scoutdräkten, 
hur scouting ska marknadsföras samt flera frågor om läger t.ex. hur uttagning av deltagare 
går till och önskemål om kommande läger: plats, program, antal dagar, mm.  
 
Sammanträden 
Kårstyrelsen har haft 5 sammanträden, plus några överläggningar och beslut via e-post.  
Vid två tillfällen har samtliga ledare samlats för planering av verksamheten. 
 
 

INFORMATION 
Kårens hemsida har under året uppdaterats med aktuella uppgifter om vår verksamhet, våra 
ledare samt terminsprogram. Kårens arrangemang har inte publicerats på hemsidan på 
grund av tidsbrist och pga. Nyheter och Kalender inte längre är så länkat till scoutkåren. 
 

Kårens informationsblad delades ut till scoutföräldrar under hösten samt på Timmersdala 
Bygdedagar 19/8, tillsammans med folder från vårt förbund. Vi arrangerade också en 
tipspromenad på Bygdedagarna som gav mycket information om vår scoutkår. 
 

Information delades ut i Lerdala och Timmersdala skola i samband med skolrekrytering i 
september, i årskurs 2 och 3. 
Inför Jullovsaktivitet ”Grillning och Film – Vit Jul” annonserade vi på TV-skärmen på ICA Nära 
samt delade ut inbjudan till alla elever i årskurs 2-6 på Lerdala och Timmersdala skola. 
 
 

MEDLEMSANTAL  
Vid årets slut var antalet medlemmar 70 stycken, varav 28 kvinnor och 42 män.  
En minskning med 7 medlemmar under året.  67 medlemmar är mellan 7 och 25 år. 
 

27 st. spårarscouter  (12 tjejer och 15 killar) 
14 st. upptäckarscouter  (3 tjejer och 11 killar) 
20 st. äventyrarscouter  (8 tjejer och 12 killar) 
4 st. utmanarscouter  (3 tjejer och 1 kille) 
2 st. roverscout/ledare  (2 män) 
3 st. ledare/över 25 år  (2 kvinnor och 1 man) 
 
 

ANTAL SAMMANKOMSTER 
Kåren har arrangerat hela 139 sammankomster, som resulterade i 1354 deltagare (pinnar). 
Flera scouter deltog under ovanligt många lägerdagar, utöver de vanliga scoutmötena. 
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MEDLEMSAVGIFT 
Medlemsavgiften har under året varit 250 kr. Familjer har betalt 600 kr tillsammans.  
För medlemmar med dubbelt medlemskap: 125 kr. 
 
 
LOKALER 
Verksamheten har bedrivits utomhus vid Timmersdala Motionsspår. Kåren hyr där en mindre 
lokal med förråd av Timmersdala Motion.  
 

Vi har också stor nytta av vår Grillstuga. Vi kan konstatera att vår stuga används filtigt, dock 
har det varit viss skadegörelse, t.ex. sönderslagna fönster.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Timmersdala Motions Klubbstuga lånas då vi är många och behöver vara inne med kök.  
 

Kanoter, flytvästar, stora tält liksom annan stöldbegärlig och skrymmande utrustning 
förvaras hemma hos Gunnel och Ingvar samt i ett förråd i Skövde som de hyr.  
 
 
 
LEDARE 
 
 

Spårarscouter: Vårterminen: Ingvar Johansson och William Kjernald. 
Höstterminen: Ingvar Johansson med hjälp av scoutföräldrar. 
 

 
Upptäckarscouter:  
Vårterminen: Anna-Lena Holm, Markus Almerud och Ingvar Johansson. 
Höstterminen: Anna-Lena Holm, Markus Almerud  
 
 
Äventyrarscouter:  
Vårterminen: Gunnel Johansson, Kajsa Lundgren och Sebastian Johansson. 
Höstterminen: Gunnel Johansson, Kajsa Lundgren och Ingvar Johansson. 
 
Scoutföräldrar har också ställt upp som medhjälpare på läger och skidresa. 



 

Sida 5 

LEDARUTVECKLING och LEDARAKTIVITETER 
 

Utmanare och roverscouter har erbjudits en ledarroll.   
 
 

Utbildning 
 

Utmanare och rovers har erbjudits gratis ledarutbildning.  
 

• Anna-Lena Holm, William Kjernald, Markus Almerud, Ingvar Johansson och Gunnel 
Johansson deltog i kursen ”Trygga möten” den 19 mars. 

• William Kjernald deltog i ledarutbildningen ”Leda avdelning” i februari samt april. 
 

 
 

• William Kjernald och Markus Almerud deltog i ledarutbildningen ”Leda scout” i maj. 

• Axel Wachtmeister, Elias Friberg och Joel Sjöqvist deltog i kursen ”Leda patrull - 
Solvarg” under en sommarvecka på Kungshol i Dalarna. 

• Gunnel Johansson deltog i Scouternas Utbildardagar i Jönköping, i mars. 
 
 

Ledarvård 
 

Kårens ledare har samlats och ätit middag vid två tillfällen i samband med planeringsmöten 
vår och höst. 
 

På sommaren ordnade Västra Scoutdistriktet en ledarresa till Stockholm över en helg, på 
denna resa deltog Anna-Lena.  
Anna-Lena deltog även på distriktets Hantverksdag i september. 
 

Scoutdistriktet bjöd på julbord på Bjertorps slott, för ledare som deltagit i mer än två 
distriktsaktiviteter under året. Anna-Lena, Ingvar och Gunnel fick smaka god mat. 

 
 

Scoutuppdrag vid sidan av kårarbetet 
 

Ingvar var revisor i Nykterhetsrörelsens scoutförbund.  

Gunnel var en av två kursledare på kursen ”Leda avdelning”, två helger i februari och april.               
Ingvar ansvarade för matlagningen under de två kurshelgerna. 
 
Gunnel var huvudansvarig för förbundets läger ”Blå gryning” 16-22/7 på Kungshol.            
Ingvar ansvarade för ekonomi och mat under lägret. 
 
Gunnel var distriktssekreterare i Västra Scoutdistriktet.  
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AVDELNINGSVERKSAMHET 
 
Spårarscoutavdelningen Småkrypen  
 
Ledare under våren var Ingvar och William.  
Det var 10-15 spårare på vårens möten som hölls varannan torsdag.  
 

Första mötet hölls innan sportlovet och då grillade vi.  
Annat på vårens program var eldning och bakning, sjukvård samt lägerförberedelser.  
 

I mars hade vi en övernattning med upptäckarna vid Götenes scoutstuga, 9 spårare deltog. 
 

 
 

 
 

Sommarens läger för yngre scouter hölls utanför Borås, där deltog 8 spårare.  Under helgen 
kunde scouterna välja mellan flera olika aktiviteter på lägerplatsen, bl.a. olika typer av 
hantverk. Vi fick också besöka Borås djurpark. 
 

På hösten värvades nya scouter, så vi blev runt 20 stycken på mötena.   
De äldsta Spårarna erbjöds att åka med på distriktets höstläger på Ransbergs Herrgård. 
Sex spårare fick då uppleva hur det är att tälta när det är kallt och frostigt. Ingen klagade! 
 

På hösten behövde alla nya lära sig om scouting; att följa spår, tända lyktor, primitiv 
matlagning, göra söljor, mm. De äldre gjorde egna saker, men fick även hjälpa de nya.  
Invigning av nya scouter gjordes på Spårarnas sista möte för hösten. 
 

Ledare på hösten var Ingvar tillsammans med föräldrar, då William har flyttat från trakten. 
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Upptäckaravdelningen Gnagarna 
 
Efter juluppehållet startade vårens verksamhet på onsdagskvällarna, den 7:e februari.  
Vi hade bl.a. hantverk med tillverkning av matpåsar. 
 

                    
 

Matpåsarna användes vid övernattningen i Götene under en helg i mars. 
 

 
 

Snölek och isvett var andra aktiviteter som genomfördes under den långa vintern innan 
våren äntligen kom. Kvällen med våffelbak var som vanligt uppskattad.  
Vi lärde oss sedan om scouternas historia, eldning på olika sätt, liv i rymden, mm.  
Därefter förberedde vi oss inför kommande läger under sommaren  
och ordnade eget mys med matlagning.  
I maj månad hade vi en kanotkväll på Simsjön. 
 

Tolv upptäckare deltog på Norporéen, de tre  
första dagarna i juni. Lägret genomfördes på  
Apelhult några mil från Borås, tillsammans med  
andra kårer inom Västra Scoutdistriktet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under lördagen besöktes Borås djurpark i mycket varmt och soligt sommarväder.  
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Höstens verksamhet startade upp i september med hur vi handskas med kniven för de nya 
upptäckarscouterna. Elda och baka magbröd var andra aktiviteter.  
 

Fyra äldre upptäckare deltog i distriktets helgläger till Ransberg.  
 

En kväll bjöd vi in Bengt Andersson för att hålla ett möte om sjukvård.  
 

 
 

Kårens resa till Lisebergs Halloween blev en lång och kul dag i Göteborg för åtta upptäckare.  
 

Klurigheter, hantverk, mera matlagning och slutligen skattjakt avslutade höstens möten. 
 

Under vårterminen deltog 10-17 scouter och under hösten cirka 10 scouter i snitt på 
onsdagsmötena.   
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Äventyrarscoutavdelningen Rovdjuren 
 

Under våren samlades ca. 15 äventyrar- och utmanarscouter på onsdagsmötena. 
Det var en kall och snöig vår. Därför handlade flera äventyrarmöten om konsten att hålla sig 
varm, bra kläder och materiel, farliga isar, frysskador.  
 

9 scouter åkte i mars på distriktets skidresa till Värmland. Scoutföräldern Anna Jonsson 
ansvarade för scouterna, ordinarie scoutledare var förhindrad. Stort TACK! 
 

 
 

Flera scoutträffar ägnades åt förberedelser för att åka på läger utomlands. Vi sydde stora 
packsäckar, gjorde egna matbestick, tränade på att hugga, såga, bygga, resa tält och laga 
mat. Vi tillverkade också bordsskivor och annat för att kunna bygga matbord snabbt och bra.  
 

I april var vi i Arens Skövde och övade med kanot, att ramla i, klättra upp, osv. 
Scoutföräldrar inbjöds till information den 11 april, bl.a. inför lägret i Österrike. 
 

I början av maj hajkade vi på och vid sjön Stråken tillsammans med scouter från Trollhättan. 
Halva gänget paddlade och halva cyklade till övernattningsplatsen. Där fixade vi middag och 
tårtkalas för Elias och Vilgot som fyllde år. Nästa dag bytte vi färdsätt. En riktigt rolig hajk. 
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Sista mötet i maj, en varm och solig dag, paddlade vi på Vristulven. Helt underbart! 
 

 
 
Två äventyrare deltog i lägret Blå Gryning i Dalarna, under en extremt varm och torr 
lägervecka i juli. Det brann i skogarna 
 
Tio äventyrare, 4 utmanare och 3 ledare åkte i augusti på lägret Home2018 i Österrike.  
Vi reste till lägret i egen buss, tillsammans med Stora Levene scoutkår. Resan dit tog 3 dagar, 
och var ett äventyr i sig. Vi sov första natten i stora indiantält – det åskade rejält och det 
regnade in genom öppningen i taket. Vi pausade resan en halvdag på ett gigantiskt 
äventyrsbad, ”Tropical Island Resort” utanför Berlin. 
 

Det var ett riktigt trevligt läger som samlade 4.000 deltagare, mest österrikare men där fanns  
även skottar, engelsmän, canadensare och 10 andra nationaliteter.  
 

 
 

Vi bodde tillsammans med två scoutkårer från Österrike - de var toppenbra och trevliga.  
 
I början av lägret fick scouterna i byn planera en  
hajk och dagen efter gav vi oss av, alla tillsammans.  
 

Alla fick packa egen lunchlåda, vandra med full 
packning ca. 3 tim i stekhet sol, njuta några sköna  
timmar av svalkande bad i Attersee och tog sedan  
tåget till staden Vöcklamarkt där vi övernattade  
på en scoutgård någon kilometer utanför staden. 
 

Programmet på lägret bestod av valfria  
utmaningar som man gjorde i blandade patruller 
med österrikare och svenskar. 
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En dag gjorde Timmersdalakåren en egen utflykt.  
Vi åkte tåg / buss till sjön Attersee, där vi badade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vädret var hett och soligt för det mesta och vi hade tur som bodde intill en liten å, där kunde 
vi svalka oss ett par gånger per dag. Vid några tillfällen drog det fram häftiga stormbyar med 
ösregn. Då fick vi kämpa för att hålla fast tälten och taket över vårt matbord. 
 
I Österrike vet man hur man ska skapa feststämning. Det var tre stora samlingar med musik 
och underhållning vid stora scenen, plus samlingar i vårt eget runda centrumtält. 
 

   
 

    
 
Under hösten hade vi ett varierat program med bl.a. samarbetsövningar, matlagning, 
klättring, invigningsceremoni. 
 
En mörk höstkväll paddlade vi kanot med facklor på Simsjön - spännande och vackert! 
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11 äventyrare åkte på Helglägret på Scout Camp Ransberg, alla sov i timrat vindskydd.  
Populära aktiviteter var klättring samt Survival Track, en hinderbana. 
 

               
 

7 äventyrare samlade in pengar till Världens barn i affären. De ritade och delade ut fina 
”hjärtebrev” som innehöll ett fint TACK - och de som kom förbi fick en bit godis. 
 

      
 
13 äventyrare åkte med kåren till Halloween på Liseberg.  
 

Äventyrarna bakade en kväll flera sorters kakor, som vi bl.a. bjöd kårstämman på. 
I november genomfördes en festlig kväll. Vad är det egentligen som skapar det ”festliga”? 
 

 
 

Terminen avslutades med ”Jakten på julen”. 
 

Det var mellan 9-16 scouter på äventyrarträffarna år 2018. 
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Utmanare och Rover 
 
Kåren hade under året bara några få utmanare och de hade inga egna möten. Men de deltog 
i äventyrarnas program. Utmanare och Roverscouter har även varit ledare för yngre scouter. 
 
Fyra utmanare och en roverscout/ledare åkte till Österrike på lägret Home2018. De bodde 
med jämnåriga scouter i en egen del av lägret, i byn  
 

     
 

Scouterna planerade en hajk / utflykt som varade i tre dagar, man färdades i mindre 
grupper. Några besökte städer och sevärdheter medan andra paddlade eller klättrade högt 
upp i Alperna. 
 

På utmanarnas häng –” Homebase” - var det hålligång varenda kväll. 
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KÅRENS AKTIVITETER 
 
 Sportlovskul, 14 februari 

 Scouter i alla åldrar åkte snow racer, 
snowglider, pulka, mm. nerför 
Erikssons backe. Bra fart var det. 
 
Ledarna gjorde en brasa bredvid 
backen och sedan fick alla grilla 
pinnbröd. Gott! 

 
 

                                 
 
Äggolympiad, 28 mars 
Traditionell Äggolympiad genomfördes på påsklovet.  
19 scouter och 4 ledare deltog. 
 

Fantastiska äggbon byggdes - och bara något  
enstaka ägg gick i kras under tävlingarna. 

 
1-milavandring, 8 april 
1-milavandring genomfördes i skogsmarker, med en hel del snö här och var.  
Ca. 125 personer deltog. Start och mål i Timmersdala Motion där vi serverade fika. 

 
Våravslutning, 30 maj vid Fornborgen i Svartviken, Vristulven 
Många scouter med familj passade på att bada och paddla en sväng i den varma kvällen.  
En naturrunda med frågor fanns, men inte många orkade gå. Avdelningarna berättade om 
våren, det framfördes sånger och annat inför familjerna - på den stora klippan invid sjön.  

 
Bygdedagar i Timmersdala, 19 augusti 
Vi deltog under en av två bygdedagar och anordnade en tipspromenad. Promenaden gav 
info om vår scoutkår, genom att en del frågor handlade om scouting och kåren.  
 
Höststart, 5 september 
Gemensamt startmöte för alla med dragkamp i fyra lag. Vi turades sedan om att grilla 
djungelkaka och leka. Spårarföräldrarna informerades av Ingvar och Elin Martinsson. 
 

Halloween på Liseberg, 20 oktober 
30 medlemmar var med och bjöds på fina  
dekorationer, roliga åkattraktioner och  
kusliga spökhus. 
 

    
 
 
 
 
 



 

Sida 15 

Julavslutning 5 december 
Många scouter med familjer deltog. Alla lag fick 10 mynt - och sedan öppnade Julaffären.  
I affären kunde lagen köpa materiel och uppdrag. Lagen fixade eller löste uppdrag och sålde 
åter till Julaffären. Efter 40 minuter hade det vinnande laget tjänat ihop > 420 mynt! 
 
 
EKONOMI 
 

Årets resultat visar en vinst på drygt 15 500 kronor, av detta är 2 000 kr avsett för Vit Jul-
aktivitet som hålls först i januari 2019.  
En orsak till vinsten är att våra tre läger kostade mindre. Detta berodde på frikostiga bidrag 
från förbund och distrikt. Ett bidrag vi fick gällde ett läger som genomfördes år 2017. 
Kostnader för representation, administration har blivit dyrare än tidigare, detta gäller fram 
för allt kopiering och utskick. 
Totalt sett har scoutkåren en stabil ekonomi för den verksamhet vi bedriver. 
 

 
 

SLUTORD 
 

Scoutkåren har haft enormt mycket verksamhet för spårare, upptäckare och äventyrare 
under år 2018. Vi har planerat och genomfört nära 140 träffar med en mycket liten skara 
ledare, men med god hjälp av scoutföräldrar.  
Alla ledare och medhjälpare tackas varmt - för en mycket bra insats! 
 

Styrelsen har under året försökt hitta nya ledare, men det har inte gett något resultat tyvärr.  
Inför år 2019 ökar vi våra ansträngningar. Vi bjuder in vuxna till Inspirationskvällar.  
Vi hoppas hitta personer som tycker som vi - att scoutledare är det bästa man kan vara! 
 
 
Timmersdala 3 mars 2019 
 
 
 
Gunnel Johansson Ingvar Johansson Anna-Lena Holm 
Ordförande Kassör Sekreterare 
 
 
 
Markus Almerud            William Kjernald          Dorotea Filipsson       Kajsa Lundgren 
Vice ordförande              Ledamot                       Ledamot                   Ledamot 


