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Statistik
Under verksamhetsåret har kåren haft en kårstämma, och styrelsen har haft fyra protokollförda 
sammanträden.

Kåren har under året haft 59 medlemmar (varav 47 medlemmar 7-25 år) och dessa har haft 98
sammankomster under året - 52 sammankomster i tre avdelningar under våren, och 46
sammankomster i tre avdelningar under hösten. (Spårar-, Upptäckar- och Äventyrsscouter).

Kåren har ökat både medlemsantal och antalet aktiviteter markant jämfört med 2011. Tillgången på
aktiva ledare har också ökat.

Verksamhet
Spårarscouter 
Evelina Sundberg har med hjälp av Liza halldén och Malin Bengtsson hållit i Spårarscouternas
aktiviteter. Efter att ha varit en avdelning med sex scouter under våren, ökade antalet till ett 15-tal
under hösten, med hjälp av rekrytering på skolor och bland kompisar.
 
Upptäckarscouter 
Berit Gällblad har med hjälp av Mari Lilja varit ansvarig för Upptäckarscouterna, som under året varit
ett 10-tal till antalet. På hösten kom ingen påfyllning från Spårarscouterna, men antalet hölls ändå
konstant eftersom de som gick till Äventyrsscouter eller slutade kompenserades av nya medlemmar.

Äventyrsscouter 
Mikael Stenström, Anders Kondrup och Jonas Björk under året haft hand om aktiviteterna för
Äventyrsscouterna, som varit ett stadigt och aktivt gäng på c:a 13 till antalet. 

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



Seglingsverksamhet
Meginjollarna har även i sommar använts av scouter i alla åldrar, och dessa aktiviteter berikar och
breddar vår verksamhet. Båtarna har främst använts av Äventyrsscouterna, som vid fyra tillfällen
seglade både med ledare och på egen hand. 

Under sommaren gjorde Äventyrarna bl a utflykter till Tärnskär, samt till Bondholmen med
övernattning. Vid den senare utflykten deltog även Spårare och Upptäckare under dagen.

Utflykter  och  läger
1-6/1 var sex Äventyrare och sex ledare/vuxna i Stöten och åkte skidor, både på längden och
utför. Bra väder, lite snö först, men det kom mer under veckan. En härlig och lyckad vecka, trots att
alla hade olika erfarenhet av skidåkning.

Spårarna hade utfärd till Långaråsen den 2-3/3. Fem scouter och två ledare hade en mysig
lägerhelg.

Upptäckarna hade sin första vårutfärd den 30/3-31/3. På temat Vilda Västern vaskade de guld,
jagade kaniner och lagade cowboygryta över öppen eld. 10 scouter och två ledare deltog.

8 Äventyrare och några ledare övernattade på Långaråsen den 24-25/3. Temat var
Angry birds, och det byggdes bl a katapulter som sedan testades flitigt. 

På pingstlägret 25-27/5 förflyttade vi oss till det engelska godset Longridge Manor, där
scouterna fick lösa ett begånget brott hos greven och grevinnan. Sammanlagt ett 30-
tal personer deltog.

Sommarens förbundsläger ”Beaver Creek” gick av stapeln vid Ransbergs herrgård i
Värmland. 36 scouter och ledare från Varberg deltog i lägret på temat Vilda Västern.
Upptäckarscouterna deltog på långlägret med start 8/7, och sedan anslöt Spårare och Upptäckare
12-15/7. Totalt deltog 800 scouter på lägret, och hjälpte till att rädda staden Beaver Creek från att
exploateras av gruvbolaget Mean Mining Co.

Inför lägret hölls ett informationsmöte på Långaråsen den 4/7.

Söndag 9/9 hade alla avdelningar en uppstartsdag på Långaråsen, med aktiviteter för hela familjen.
C:a 40 personer hade mött upp för att delta i scoutiga stationer såsom matlagning över eld,
luffarschack med allemansrätten, pilbågsskytte, tvålflip, trangiakökstävling, jätteknop Det var även
fika, samt  bilder från vårens och sommarens läger och utflykter.

Upptäckarscouterna hade utfärd till Långaråsen 19-20/10. 6 scouter deltog i jakten på Rävolles skatt
i både fint höstväder och regn.

30/11-2/12 hade Äventyrarna Adventure på Långaråsen. Sammanlagt 15 scouter deltog under
helgen, och några hade med en kompis. Discot var särskilt lyckat.

9/12 hölls gemensam avslutning för alla avdelningar på Långaråsen. Det blev pulkaåkning och julfika
utomhus över öppen eld i vackert vinterväder. Ett 30-tal scouter deltog. 



Utbildning och möten
Liza deltog som ledare på Idékurs på Ransberg 28/12- 8/1. 

Evelina och Lisa var den 17/3 på distriktsårsmöte. Där togs bl a förslaget att NORP +
Reftelekåren ska gå ihop till Västra distriktet. 

Den 9/5 höll Elin Martinsson och Jonas Moberg från förbundet i avstampsmöte på
Långaråsen. 

Tove, Jack och Olof i Äventyrarna deltog i Ledarutbildning Patrull ”Follow me” under
Kristi himmelsfärdshelgen. Kursen gick av stapeln i Hindås. 

Evelina Sundberg var på distriktsträff i Göteborg 14/10.

Evelina Sundberg, Viktor Åberg, Mari och Ola Garnwall deltog på FM i Kristianstad 27-28 oktober. 

Fastigheter
Anläggningen på Långaråsen har flitigt använts i den ordinarie verksamheten, samt till utfärder och
utflykter. Eftersom det mesta av vår utrustning nu finns på Långaråsen underlättar det för oss. Nästa
steg är att få upp hyllor och få mer struktur på materielet.

Söndag 23/9 genomfördes en arbets-och fixardag på Långaråsen. Ett 20-tal personer hjälptes åt att
städa inomhus och reparera utomhus. Mikael har ansökt om bidrag hos skadeförebyggande fonden
till en luftavfuktare till källaren, samt två skorstenshuvar till huvudbyggnaden. Vi har efter lite
pappersexercis fått lagfart till Långaråsern Varberg Östra Derome 8:8.

Under vårterminen har vi vid 2 tillfällen röjt i Gällarpstugan och flyttat materiel till Långaråsen. 
Det gynnsammare elpriset och uthyrning av stugan har medfört att utgifterna varit något bättre än
förväntat, vilket är tur eftersom vi fortfarande inte fått sålt stugorna, trots några intressenter.
Arbetet med att försöka få kommunen att köpa stugorna har fortsatt, med målet att åtminstone få ut
värdet för VA-anslutning och värmepump.  

Dock kom ett bakslag i december, då en ventil i värmepumpen i nya stugan slog av, vilket innebar att
det ingående vattnet i gamla stugan frös. Värmepumpen och rören har behövt repareras, och för att
täcka dessa kostnader har vi sökt bidrag från föräldraföreningen..

Rekrytering
Rekrytering har genomförts både vid start av höst- och vårterminerna i Bläshammar- Derome-
Vidhöge- och Lindbergs skolor. På hösten genom  besök i skolorna och på våren i form av anslag.

Ekonomi
Kårens ekonomi har förbättrats en del jämfört med 2011. Det positiva resultatet har flera orsaker.
Intäkterna från medlemsavgifter har blivit dubbelt så höga som förväntat! Bidragen har också ökat,
tack vare fler medlemmar och fler aktiviteter.



Föräldraföreningen har lämnat ett driftbidrag trots att de inte har haft några intäkter. Hjälp med
elkostnader för Gällarpsstugan från SSF-kåren har gjort att vi kunnat klara ut situationen utan att vi
fick sålt stugan. Men en stor del av överskottet beror faktiskt på att försäkring för stugorna betalades
efter årsskiftet. Kårens likviditet är något bättre än tidigare men ordentliga marginaler saknas för
planerade och oförutsedda kostnader på fastigheterna.

Övrigt
14/12 avnjöts det traditionella julbordet på Långaråsen med allehanda rätter. 20 personer hade en
trevlig kväll och smörjde kråset tillsammans.

Slutord
Under verksamhetsåret har vi ökat antal aktiviteter markant, och verksamheten i de olika
avdelningarna känns inspirerande och stabilt. Kåren har haft fortsatt verksamhet i tre avdelningar,
och vi har  lyckats behålla många av de medlemmar vi hade vid årets ingång, och även rekryterat
nya. På sikt hoppas vi även kunna bygga upp en Utmanarscoutavdelning. 

Vår verksamhet har varit förlagd till Långaråsen, där vi också genomfört minst ett läger per termin för
alla avdelningar, samt gemensamma terminsuppstarter och -avslutningar. Höjdpunkter under året
har också varit det gemensamma pingstlägret, Äventyrrnas skidresa, och naturligtvis sommarens
förbundsläger på Ransberg. Avdelningarna har även gjort andra utflykter under de ordinarie mötena
som t ex till Åkulla och Rödskär..

Tillgången på ledare har varit god och samarbetet mellan dessa och inom styrelsen har varit
inspirerande och trevligt.

Segelbåtarna och utflykterna med dessa har inneburit att kårens verksamhet har breddats, och att
aktiviteterna under sommaren ökat. Vi hoppas att vi han utöka denna verksamhet ännu mer.

Gällarpstugorna har ännu inte blivit sålda, men vi hoppas på att detta ska ske snart. Långaråsen har
blivit vår fasta bas för verksamheten, och skulle behöva ett ganska omfattande upprustningsarbete,
vilket vi vill få till stånd när ekonomin tillåter. 

Styrelsen tackar för ännu ett år av gott samarbete och ser fram emot ett nytt berikande scoutår, med
härliga upplevelser för medlemmar i alla åldrar.

Evelina Sundberg Liza Halldén

Berit Gällblad Mikael Stenström

Victor Åberg Jonas Björk


