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Repr. i för. föreningen Berit Gällblad
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Statistik
Under verksamhetsåret har kåren haft en kårstämma och styrelsen har haft tio 
protokollförda sammanträden.

Kåren har under året haft 47 medlemmar och dessa har haft 71 sammankomster - 
i två avdelningar under våren (Spårar - och Upptäckarscouter) och i tre avdelningar 
under hösten (Spårar-, Upptäckar- och Äventyrsscouter).

Kåren har behållit sina yngre medlemmar och även byggt på underifrån med en ny 
Spåraravdelning. Tillgången på aktiva ledare har också varit god.

Verksamhet
Spårarscouter
En ny avdelning startades under hösten av Evelina Sundberg med hjälp av Leonard von 
Wolcker. Efter rekrytering på Lindbergs, Derome och Bläshammar skolor blev det ett litet 
gäng på sex scouter.

Upptäckarscouter
Mikael Stenström och Evelina Sundberg var under hösten ledare för Upptäckarscouterna, 
och detta gäng blev sedan under hösten Äventyrsscouter. Gruppen Spårarscouter från våren 
flyttade alla upp till Upptäckarscouterna på hösten och har bestått av 10 scouter under 
ledning av Berit Gällblad och Mari Lilja.

Äventyrsscouter
Mikael Stenström och Anders Kondrup har under året med hjälp av Jonas Björk under 
hösten haft hand om aktiviteterna för ett tio-tal intresserade Äventyrsscouter.

Utmanarscouter
Kåren har under året inte haft någon verksamhet i denna avdelning.



Seglingsverksamhet
De två Meginjollarna har även denna sommar använts av såväl de yngre som de äldre 
scouterna, bla avslutade Upptäckarna vårterminen med segling i Norra Näs den 8/6. 

Den 29/6 seglade Upptäckare, Roverscouter och ledare segling till stan, åt glass  och
gjorde reklam för scouting genom att dela ut broschyrer.

De numer traditionella onsdagsseglingarna genomfördes bl a två gånger till Balgö.

Säsongens sista segling, den 2/10, lockade fyra scouter och ledare.

Utflykter och läger
Evelina och två Upptäckarsouter var på skattjakt i Halmstad under sportlovet. Roligt och 
spännande anordnat.

Den 19-20/3 hade Upptäckarna utfärd på Långaråsen. Orientering och matlagning 
utomhus stod på programmet.

Helgen efter, den 25-26/3, var det Spårarnas tur att ha utfärd, även denna på Långaråsen.
Sju scouter och två ledare gick promenad till sjön i vårvädret, grillade och löste kluriga 
uppgifter.

Valborgslägret, 29/4-1/5, hölls i strålande sol på tema ”Wildscouts”. 13 scouter i patrullerna 
Lejonet och Björnen löste alla uppgifter för att komma till Rovdjursberget. Spårarna sov i 
stugor medan Upptäckarna tältade, detta efter nattbio under stjärnorna. Lägret genomfördes 
med hjälp av avdelningsledare, ”gamla” scouter och några föräldrar.

29/7–6/8 deltog sju Upptäckare och en ledare på Camp-in-camp i Hjörnered i samband med 
World Scout Jamboreen utanför Kristanstad,  fyra varbergsscouter deltog som funtionärer
25/7 - 8/8. Alla kom hem med många härliga lägerupplevelser och minnen av möten med 
scouter från hela välrden.

Höstterminen började den 3/9 med att vi hade vi gemensam uppstart för alla avdelningar på 
Långaråsen. Åtta scouter med föräldrar deltog i pinnbrödsbak, hinderbana och poängpromenad. 

Den 1/10 åkte 20 scouter från tre avdelningar tillsammans med åtta ledare på distriktsutfärd 
till Fjällbo ängar i Utby. Temat var ”Fångarna på fortet”, och alla fick klura och kämpa sig till 
nycklar och lösenord, för att komma till skattkammaren. Vädret var ovanligt varmt när väl 
morgondimmorna lyft och solen kommit fram.

Efter distriktutfärden, den 1-2/10, åkte tio Spårare och två ledare direkt till Långaråsen och 
sov över. En räv på trappan och en uggla i vedboden blev fina minnen från helgen.

Upptäckarna hade traditionellt Adventure på Långaråsen den 25-27/11. Sju scouter och tre
ledare hade mysig utfärd med filmkväll, galamiddag och orientering.

Terminen avslutades på Långaråsen den 11/12 med deckargåta och glögg över öppen eld.
25 scouter och ledare deltog i denna sista aktivitet för året.



Utbildning och möten
Den 29/1 deltog Evelina på förbundsråd i Linköping. Bl a diskuterades en ev. samman-
slagning av förbunden.

Evelina deltog på Distriktsresan till Köpenhamn 14-16/10. Gruppen deltog i olika kultur-
evenemang under ”Kulturnatta”, var på Sightseeing, samt beundrade Halloween-
utsmyckningen på Tivoli.

På FM i Östersund, den 28-30/10, representerades varbergskåren av Evelina. En av de 
stora frågorna var om förbundet skulle ha en arvoderad ordförande, vilket efter mycket 
diskussion också beslutades.

Liza var med och planerade Idékursen på Ransberg, och var där under 28/12 – 8/1.

Fastigheter
Under året har anläggningen på Långaråsen använts till utfärder och utflykter, och 
det är även dit vi mer och mer förlagt den ordinarie verksamheten under terminerna.
Vi håller också successivt på att flytta utrustningen från Gällarpstugorna till Långaråsen. 

En arbetsdag har genomförts, den 19/6, då 15 scouter, ledare och föräldrar samlades 
en heldag på Långaråsen, för att storstäda inomhus och i förrådet, samt röja på tomten.

Även i Gällarpstugorna har vi haft två städdagar, den 12/3 och 12/11, då vi har röjt ut 
skräp och sorterat utrustning, och i stort sett tömt nya stugan på inventarier. Under 
sommaren fick vi även ägna en arbetsdag till att bryta upp golvet på övervåningen 
efter vattenläcka i gamla stugan, sedan toaletten sprungit läck.

SSF-scouterna har även i år använt gamla Gällarpstugan till sin verksamhet, under 
uppbyggnaden av deras nya stuga. 

Under året som gått har kåren genom Mikael fortsatt diskussionen med kommunen, ang 
en eventuell försäljning av den nya alt. båda Gällarpstugorna. Dock har förhandlingarna 
inte kommit så mycket längre trots ett muntligt bud i början av sommaren, och upprepade 
kontakter från kårens sida.

Rekrytering
I början av såväl höst- och vårtermin har rekrytering, i form av utdelat materiel, gjorts 
på Bläshammar, Lindberg och Derome skolor. Resultatet blev en ny Spåraravdelning.

Ekonomi
Kåren har för 2011 överskridit budget med 19 685 kr. Enda sättet att få till en balanserad 
budget var att vi skulle sälja Gällarpsstugan under året, och därmed komma undan en del 
av de tunga driftkostnaderna. Detta lyckades vi dock inte med (se ovan), och därför gjorde 
vi ett underskott. 



Genom att vi fick ersättning för en del av elkostnaden av SSF-kåren så blev dock inte 
underskottet så stort som det kunde ha blivit. Men det är åndå så att kårens likviditet nu är 
mycket dålig, och några marginaler för oförutsedda utgifter finns inte. Det är värt att notera 
att själva verksamheten inte kostar mer än drygt 5 000 kr/år, medan våra anläggningar kostar 
närmare 80 000 kr/år. 

Under året har vi utnyttjat det bidrag till ungdomsanpassning som vi fick 2010 till att köpa in 
projektor, duk och dvd-spelare. Vi har förnyat sponsoravtalet med Sparbanken i tre år till, vilket 
inbringar 5 000 kr om året. 

Övrigt
Evelina har även i år hållit hemsidan aktuell, och även sett till att ”Flaskposten ” kommit ut
med ett nytt nummer under 2011.

Under Tappavandringens familjepromenad Äventuren den 28/5 deltog scoutkåren med 
en kontroll, där barn och modiga vuxna fick ta sig igenom ett spindelnät med bjällror. 

Den 17/12 hölls det traditionella julbordet - denna gång på långaråsen. 22 scouter och ledare, 
både aktiva och ”gamla” avnjöt både kalla och varma rätter. Avgående styrelsemedlemmar 
och övriga som haft viktiga uppdrag avtackades också vid detta tillfälle.

Slutord
Även detta verksamhetsår har varit stabilt när det gäller styrelsearbetet, aktiva ledare och 
antalet scouter. Kåren har nu verksamhet i tre avdelningar, och vi har till största delen lyckats 
behålla de medlemmar vi hade vid årets ingång, och även rekryterat nya. Vi hoppas kunna 
bygga på avdelningarna ytterligare för att framöver få en större Spåraravdelning och så 
småningom behålla nuvarande Äventyrare upp i Utmanaråldern.

Kårens medlemmar har haft nästan dubbelt så många aktiviteter jämfört med förra året, och 
vi har förlagt mer och mer av vår verksamhet till Långaråsen. Där har vi också genomfört ett 
antal läger och utflykter, både på avdelnings- och distriktsnivå. Inspirerande under året har 
också varit distriktsutflukten, och inte minst sommarens läger.

Segligen har varit en uppskattad sommaraktivitet, och kommer förhoppningsvis att locka till 
många aktiviteter även under kommande sommar. 

Vår förhoppning när det gäller Gällarpstugorna är att en försäljning av dessa kan komma till 
stånd under våren, så att även kårens ekonomi kan förbättras, och vi kan lägga energi på 
verksamheten och vår anläggning på Långaråsen. 

Styrelsen tackar för gott samarbete och ser fram emot ett nytt verksamhetsår med många 
nya scoutupplevelser för unga och gamla medlemmar, både när det gäller lägerliv, utflykter 
i skogen eller segling.



Evelina Sundberg Liza Halldén

Berit Gällblad Mikael Stenström

Victor Åberg Jonas Björk


