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Statistik
Under verksamhetsåret har kåren haft 1 kårstämma och styrelsen har haft 5 protokollförda
sammanträden.
Kåren har under året haft 69 medlemmar (varav 56 medlemmar 725 år) och dessa har haft
101 sammankomster under året – 53 sammankomster i 4 avdelningar under våren, och 48
sammankomster i 4 avdelningar under hösten. Antalet medlemmar och aktivitetstillfällen har legat
ganska konstant jämfört med förra året, även om antalet deltagare per aktivitet minskat något.
Verksamhet
Scoutmötena har hållits mestadels på Långaråsen, och för det mesta utomhus. Alla avdelningar
har haft möten på samma dag.
Spårarscouter
Gruppen har bestått av c:a 15 scouter under ledning av en grupp av Utmanarna bestående av
Emil, Jack, Olof, Tove och Sanna.
Upptäckarscouter
Under våren bestod Upptäckarna av 10 scouter, men ökade under hösten något efter rekrytering.
Malin och Evelina har varit ansvariga för avdelningen.
Äventyrsscouter
Mikael och Jonas har även under detta år haft hand om Äventyrsscouterna, vilka var 12 till
antalet under våren. Under hösten minskade dock gruppen något, eftersom några uppnådde
åldern för Utmanarscouter.
Utmanarscouter
Gruppen har bestått av ett knappt tiotal scouter, där de flesta varit aktiva som ledare. De har
under året även varit med och ordnat läger och sammankomster på kår och förbundsnivå.

Seglingsverksamhet
På grund av världsscoutjamboreen i Japan och fjällresa till Jotunheimen blev det i år inte mycket
tid till segling. Dock hann 10 Äventyrare och Utmanare med en tur till Bondholmen i början av juli.

Utflykter och läger
1415/2 var Jack på ”Scoutgala” i Eneryda, då personer som arrangerat utmanaraktiviteter under
året uppmärksammades. Det var superhjältetema.
Evelina, Jonas och Jacob deltog på distriktets skidresa till Värmland 68/3. De bodde på
Ransberg och åkte skidor i både Sunne och Branäs. Scouter från bl a Timmersdala, Jonsered
och Mölnlycke deltog också.
Tove, Jack, Emil och Olof var på förträff inför Jamboreen i Japan tillsammans med ett 40tal
andra scouter den 1315/3. Förutom information om lägret lagades det sushi.
1112/4 hade Äventyrarna utfärd till Långaråsen. Deltagarna tog ner träd och byggde
granrisvindskydd, vilka sattes på prov i nattens blåst och regn. Under helgen lagades mat
utomhus, och spanades på rådjur och fladdermöss. 6 st scouter + ledare deltog.
2224/5 gick årets pingstläger av stapeln, och i år var det övergripande temat ”Lantgård”.
C:a 25 scouter och ledare deltog liksom diverse fyrfota vänner som kalvar, kanin och marsvin.
Deltagarna fick prova på att växtfärga, samt så och skörda. Det var också tävlingar, lägerbål och
melodifestival.
Under vecka 27 var Evelina funktionär på Liv@. i Lysestrand utanför Lysekil. Detta var ett
förbundsgemensamt arrangemang på temat dataspel, för scouterna i södra Sverige. En trevlig
vecka i vackert väder, där även tema hav och skog ingick.
I början på juli blev det en seglingstur till Bondholmen. C:a 10 pers. från Äventyrarna och
Utmanarna deltog.
18/7 – 13/8 var Jack, Tove, Emil, Sanna, Olof på värlsscoutjamboreen i i Japan som deltagare,
och Malin som IST (international service team). Innan själva lägret var deltagarna på en rundresa
bl a till Fuji, Tokyo, och Kyoto. Själva lägret varade 28/7 – 8/8, och man hade bl a culture day,
vattenaktiviteter, samt besökte en ö med tama rådjur och Hiroshima. Deltagarna berättar att det
hade bra grupp och ledare, men att det var väldigt varmt och badet var begränsat till en liten, väl
övervakad ruta.
17/8 reste 7 ledare och 4 Äventyrare till Jotunheimen i Norge, där de sov på fjellcampen och
gjorde dagsturer. De såg vattenfall, och gick på glaciärvandring i Svellnosbreen. Ledarna besteg
Galhöpiggen 2469 m. Det var lagom vandringsväder på dagarna, men frostigt på nätterna.
Louise var under sommaren på förbundets ”Kom ut” arrangemang med vandring på
Kungsleden”.

1113/9 var Tove och Jack på rikshajk i Vättlefjäll i Göteborg. Totalt c:a 50 deltagare deltog. På
programmet stod paddling och vandring.
12 Upptäckare och tre vuxna åkte tåg till Universeum med Distriktet 26/9.
34/10 hade Äventyrarna en cykelhajk från Trönninge till Ästad, och sov där i ett fast vindskydd.
Nicole och Ylva planerade och genomförde aktiviteten med sammanlagt sex deltagare.
911 oktober åkte Tove, Jack, Evelina och Mikael till Bryssel på distriktets ledarresa. C.a 35 pers.
deltog i detta arrangemang, och de besökte bla EUparlamentets utställning och
Nykterhetsrörelsens lokalkontor, men hann även med lite sightseeing.
1415/11 hade 12 stycken glada Spårare övernattning på Långaråsen. Det blev vandring till
Deromesjön, skattjakt, lägerbål och filmkväll.
Adventure gick av stapeln den 27
29/11 på Långaråsen. 7 Äventyrare och 4 funktionärer deltog.
Bland aktiviteterna var orientering ordnad av Fredrik, filmvisning och galamiddag med
maskerad/film
tema. Elsa från Frost, den gyllene Kvicken och Mr Incredible sågs bland gästerna.
27
28/12 hade Upptäckarna övernattning på Långaråsen. Jack, Evelina och Louise var ledare
och 6 scouter deltog. De lagade vegetarisk hajkbomb och tittade på film, och det blev tillfälle till
mycket lek för dem med spring i benen.

Utbildning och möten
Evelina var på kårledarsamling i Stockholm 2325/1 – fortbildning och erfarenhetsutbyte för
kårordförande. Nytt materiel är framtaget  ”Tillsammans”  om hur man kan bemöta barn med
psykiska funktionshinder. Det kommer att bli workshops på distriktsnivå på detta ämne.
2325/1 var Jack på kommunikationsträff på samma plats i Stockholm. De arbetade med hur man
kan utveckla hemsidan.
28/2 hade vi årsmöte utomhus på Långaråsen för alla kårens medlemmar från de yngsta till de
äldsta. Temat var Demokratikalas med verksamhetsberättelse i form av poängpromenad i bilder,
och budget som illustrerades med vedhögar. Naturligtvis avslutades det hela med tårta!
Jonas och Ellinor deltog på distriktsårsmötet i Skövde söndag 15/3.
23/3 höll konsulent Elin ”Trygga möten”utbildning på Långaråsen för kårens ledare och övriga
funktionärer.

1719/4 deltog Tove, Jack och Emil på Ting i St. Levene, ett arrangemang som totalt samlade 40
deltagare. Jack blev invald i utmanarscoutkommittén.
1623/7 var Nicole och Ylva på Solvargsveckan på Kungshol. De tyckte att det var kul och
lärorikt, och att de hade med sig mycket scoutkunskap hemifrån, som de fick användning för.
1820/9 var det Scoutforum på Ransberg, med workshops och seminarier. Evelina, Jack och
Tove deltog och jobbade i köket, samt hade hand om survival track.
78/11 var det FM i Eskilstuna, och där deltog Evelina, Victor, Jack och Tove. Viktiga beslut var bl
a att FM antog en vision för NSF  ”Ett drogfritt och solidariskt samhälle med modiga och kreativa
världsmedborgare”. En kombinerad värdegrund och handlingsplan antogs även.
5
6/12 var Jack, Sanna, Tove och Emil från Utmanarna på Leda Scouting 
ledarutbildning i
Flämslätt i Västergötland. På programmet stod genomgång av scoutprogrammet, märken och
målspår. Deltagarna fick också prova att planera och hålla i en aktivitet.

Långaråsen
Även under verksamhetsåret 2015 har alla avdelningar haft sina möten och läger på Långaråsen,
med en unik möjlighet till friluftsliv i den dagliga verksamheten.
Vi hade den 10/5 en arbetsdag, där runt 25 pers. deltog  både scouter, ledare och föräldrar. Vi
högg och staplade ved, skogade, dikade ut bakom toan, sorterade utrustning och storstädade.
Och så grillade vi hamburgare över öppen eld.
Vatten och varmvatten är inkopplat till hygienbyggnaden, och bastun är invigd till stor belåtenhet.
Vi har även utökat köksutrustningen med en micro.
Under året blev kåren beviljad medlemsskap i Varbergs föreningsråd, och vi har bl a fått hjälp
med att slå och räfsa gräset, samt måla alla dörrar och fönster. Vi är mycket nöjda med det
utförda arbetet, och vill gärna anlita dem igen, då det finns behov av t ex målning av innertak och
nedmontering av småstugorna.
När det gäller lite större arbeten är taket och hängrännorna i stort behov att bytas, och där
behöver vi få en bedömning gjord av Våra Gårdar, samt söka investeringsbidrag från kommunen.

Rekrytering
Inför höstterminen rekryterade Elin, Evelina och Louise på Vidhöge, Derome och
Bockstensskolorna, vilket resulterade i 11 nya Spårare, och en ny Upptäckare.
12/9 deltog Evelina och Berit på Barnkalaset i Veddige kl 1014, där olika föreningar visade upp
sina aktiviteter.
20/9 var det fågelfestival på Naturum. Mikael och Ylva höll i en Angry Birdsaktivitet. Många barn
var intresserade av att prova och att vara i tältet, men de flesta var ännu inte i scoutåldern.

Ekonomi
Kåren har under året haft ett överskott i finanserna på närmare 15 000 kr. Detta beror helt på att
vi fick ta emot Region Hallands Varbergsnämnds folkhälsopris på 25 000 kr, vilket givetvis var
mycket roligt och tacksamt. Utan detta bidrag hade resultatet blivit minus, vilket fråmst berodde
på två faktorer: försenad inbetalning av medlemsavgifter och att Äventyrarnas Norgeresa blev
betydligt dyrare än beräknat.
Tack vare att vi under 2015 för första gången inte hade några kostnader för Gällarpsstugan så
kunde vi lägga betydligt mer på verksamheten och på utbildning, bl a har vi köpt in ett 10manna
teepeetält, som verkar väldigt funktionellt.

Övrigt
23/4 hölls St. Georgsfirande på Långaråsen för c:a 50 scouter från NSF och SSF. Förutom
ceremoni och märkesutdelning blev det även organisationstävling i lag, samt fika.
10/5 hade vi arbetsdag på Långaråsen, där runt 25 scouter, ledare och föräldrar deltog. Vi högg
och staplade ved, skogade, dikade ut bakom toan, sorterade utrustning och storstädade. Och så
grillade vi hamburgare över öppen eld.
Varbergs NSFScoutkår tilldelades i år Region Hallands folkhälsopris på 25000 kr, för vårt arbete
med ungdomar i naturen och i drogfri miljö.
Ledarna hade en Kickoffhelg 56/9, då det planerades, och på söndagen visade
jamboreedeltagarna bilder från Japan.
19/12 hade vi julbord på Långaråsen med 17 gäster och minst lika många rätter på bordet.
Musikquiz stod också på programmet.
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