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Inledning  

2018 är slut och vi lägger ännu ett spännande och händelserikt år till handlingarna. Distriktet har 

börjat få en rytm i sina återkommande distriktsarrangemang som känns bra:  

Året inleds med distriktsråd/framtidsträff, sedan följer en skidresa och ett årsmöte. Sommaren börjar 

med ett läger runt pingst och sedan inleds även hösten med en härlig lägerhelg på Ransberg.  

Året avslutas med ett julbord för de medlemmar i distriktet som varit aktiva under det gångna året.  

Redan med detta gör vi en hel del tillsammans, men det finns givetvis utrymme för att göra mer! 

 

De senaste åren har vi pratat om framtid, återväxt och hur vi skall nå ut till alla distriktets kårer på ett 

bra sätt. De här frågorna känns bara mer och mer aktuella och vi har inte hittat några enkla svar.  

 

En del av er kanske minns förbundets förste ordförande Arne Lundberg. Han använde ofta uttrycket 

”Jag skall be att få åta mig…”. Vi behöver bli lite fler som vill göra saker i distriktet och vi behöver 

hitta tillbaka till scoutingens kärna – att göra saker tillsammans. Att arrangera något borde vara ännu 

roligare än att delta på något, då får man ju så att säga uppleva mer av arrangemanget.  

 

Kårerna satt nyligen och fyllde i antal aktiviteter i eBas och skulle även uppskatta hur mycket tid som 

läggs på avdelningsarbetet. Många ledare lägger 3-4 timmar för att planera ett vanligt scoutmöte. 

Det kan verka konstigt, men förberedelserna är ofta så kul att det inte känns som något jobb alls.  

 

Vad kan vi göra för att nästa arrangör skall ha den känslan inför ett distriktsarrangemang? 
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Styrelse      Mandatperiod  

Ordförande   Sven Nilsson   Glasberget   2018  

Vice ordförande  Anders Ödman  Utby   2018-2019  

Sekreterare   Gunnel Johansson  Timmersdala 2018-2019  

Kassör   Carl Persson   Utby   2017-2018 

Ledamot   Ing-Britt Lindblad  Mölnlycke   2017-2018  

 

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under året.   

 

Revisorer      Mandatperiod 
Claes Uhlin     Borås     2018-2019  

Gunnar Ullström    Jonsered     2017-2018 

Revisorssuppleant   
Rolf Carlsson    Utby     2018 

 

 

Valberedning     Mandatperiod 
Andrea Manleitner Skövde/Skultorp   2018   

Sofie Linde     Utby     2018  

Sara Karlsson   Mölnlycke    2018  
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Medlemmar och scoutkårer 
Distriktet bestod av 19 kårer. Uppgifter med (k) har redovisats av kåren, övrigt är från eBas. 
 
 

Antal medlemmar 2018  
KÅR  Bäver Spårare Upptäck. Äventyrare Utmanare Rover  SUMMA SUMMA 

 1-5 år 6-7 år 8-9 år 10-11 år 12-14 år 15-18 år 19-25 
år 

+26 2018 2017 

Angered  ? ? ? ? ? ? ?        ?      ?  

Borås     (k)  - 18 13 4 -  3 9 47 49 

Dals-Ed  - 6 9 4 3 1 9 32 48 

Glasberget  - - 14 - - - 4 18 26 

Jonsered 1 1 15 5 6 4 3 10 45 40 

Kinnarumma  - 4 7 3 1 2 8 25 29 

K- Lindome  - - - - - - - 0 ? 

Mölnlycke (k)  - 33 36 18 18 2 30 137 134 

Nossebro  (k)  7 28 14 - 4 - 7 60 58 

Reftele  - 11 3 3 7 3 13 40 45 

Sk-Hällum  - 3 (4) 3 (5) 9 (11) 2 - 6 23 (28) 28 (29) 

Skene  - - - - - - 6 6 7 

Skövde-Skult.   3 6 6 1 - 1 6 23 28 

St. Levene (k)  - 42 23 31 1 15 18 130 123 

Timmersdala  - 27 14 20 4 2 3 70 77 

Trollhättan  1 6 4 13 2 2 6 34 42 

Utby    (k)  (11?) 56 35 36 12 15 25 179 183 

Varberg  - 1 8 9 5 4 10 37 54 

Ätran  - - - - - - 2 2 18 

SUMMA 1 12 

(23?) 

255 

(256) 

193 

(195) 

159      

(161) 

63 53 171 908 

(913) 

988 

(990) 

       Röd text = Uppgiften saknas eller är osäker        Blå text = Inkl. medlemmar utan komplett pnr 

 

Antal deltagare på aktiviteter 2018      
KÅR Bäve

r 

Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Rover SUMMA 

 6-7 år 8-9 år 10-11 år 12-14 år 15-18 år 19-25 år  

Angered ? ? ? ? ? ?           ? 

Borås - 380 318 48 - - 746 

Dals-Ed - 97 167 47 41 - 352 

Glasberget - 154 148 - - - 302 

Jonsered - ? ? ? ? ? ? 

Kinnarumma   276    276 

K- Lindome - - - - - - 0 

Mölnlycke - 609 916 502 397 - 2424 

Nossebro 181 389 281 - 104 - 955 

Reftele - 190 86 68 251 - 595 

Sk-Hällum - ? ? ? ? -            ? 

Skene - - - - - - ? 

Skövde-Skult. (k) 33 78 99 - - - 210 

Stora Levene   (k) - 956 +117 619 770 212  2674 

Timmersdala - 287 403 563 78 23 1354 

Trollhättan - 54 44 343 - - 441 

Utby   (k) 73 1335 834 608 374  3224 

Varberg - 94 147 75 13 - 329 

Ätran  - - - - - - ? 

                                  Röd text = Uppgift saknas 
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Distriktets arrangemang 

Distriktsråd - Framtidsmöte 7 januari    
I ett soligt men lite kyligt Borås samlades 32 personer  

från 7 kårer till Distriktsråd.   

Planering av kommande arrangemang var på agendan,  

men innan dess försökte vi blicka framåt, flera år framåt.   

Trender och tendenser både lokalt och i större skala var  

temat. Sådant som påverkar oss i kårerna och som vi 

 måste förhålla oss till. 

Mötet avbröts för en thaibuffé vid Stora Torget  

och en mycket intressant konstvandring i centrum. 

 

 

Skidresa 2 - 4 mars 

Distriktets skidresa samlade 59 deltagare.  

Det var mycket snö på Ransberg och deltagarna  

fick där färdiglagad frukost och middag.  

 

Det bjöds på bra skidåkning i Branäs och Sunne.  

Ansvariga var Johan Persson och Nisse Karlsson.

 

 

 

Distriktsårsmöte 10 mars 

50 personer deltog i årsmötet i Göteborg, totalt 34 ombud från 10 scoutkårer. 

Årsmötet hölls på Göteborgs Stadsmuseum i regi av Utby scoutkår.  

Under förmiddagen fanns tid att titta på utställningarna och efter lunch hölls årsmötesförhandlingar. 

En motion om att starta en Facebookgrupp för Västra Scoutdistriktet röstades igenom. 

Mötet gästades av Erik Sjömålen, vice förbundsordförande. 

 
 

HLR kurs 12 april   
Kursen ställdes in på grund av för få anmälda. 6 personer var anmälda, men kravet var 10 personer. 

Kursen planerades av Claes Uhlin och Rolf Carlsson. 
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Norporée 1-3 juni                     
Många av distriktets kårer samlades till ett gemensamt läger  

där alla kårer bidrar med någon form av aktivitet, allt från  

tillverkning av egna askar till avancerad scoutteknik.  

Vädret var strålande - det blev mycket bad och vattenlek.   
 

På lördagen åkte hela lägret i bussar till Borås Djurpark.  

Därefter avslutades dagen med tårttillvekning och tårtfrossa.  

Ett mycket bra läger arrangerat av Stora Levene scoutkår. 

 

Ledarresa till Stockholm 29 juni – 1 juli            
Buss från Göteborg på fredagskvällen. Lördagen ägnades  

åt det kulturella och historiska, med besök på Abba museet  

och Regalskeppet Vasa. Några hann med en riktigt lång  

promenad till Rosendals trädgård för ekologisk lunch.  

Dagen avslutades med god middag och trivsamma samtal.  
 

På söndagen guidad rundvandring bland några  

av Stockholms sevärdheter samt en båttur.   

Sedan hemförd med buss. 21 personer deltog.  

Arrangörer var Sigbritt Andersson, Susanne Andersson  

och Birgitta Persson. 

 

Blå Gryning 16 - 22 juli   
Förbundets äventyrarläger på Kungshol.  

13 scouter och 5 ledare från Västra scoutdistriktet deltog i en rekordvarm lägervecka. 
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Ledarsegling i Juli - Augusti   
Varbergs scoutkår gjorde två försök gjordes att ordna Ledarsegling i Varberg under sensommaren, 

men tyvärr satte vädret stopp. 

 

Hantverksträff 1 september         
16 ledare, från 7 olika kårer i distriktet, samlades för att vara lite kreativa tillsammans. De aktiviteter 

som fanns att välja på var decoupage, bokbinderi, korvstoppning, knytbatik, fotografering och 

marsipantillverkning. Flitens lampa lyste och alla hade roligt, samtidigt som det tillverkades många 

fina och goda saker. Det var knappt att deltagarna tog sig tid att äta.  

Ansvarig för arrangemanget var Sigbritt Andersson, Susanne Andersson och Birgitta Persson. 

 

Framtidsträff i Utby 13 september 
Träffen ställdes in pga. för få deltagare. 

 

Framtidsträff i Stora Levene 18 september 
8 deltagare från 6 scoutkårer samlades och diskuterade bl.a. hur kårerna gör för att lämna över till 
nästa generation och vad kårerna önskar av scoutdistriktet i framtiden. 
 

Distriktets helgläger 28 - 30 september   
Lägret samlade 175 deltagare från 9 scoutkårer 

en stor blandning av kårer, scouter och ledare.  
 

Variationen i egna aktiviteter, härligt lägerbål  

och en stor gemensam aktivitet på söndagen  

var mycket uppskattat.  
 

Klättervägg, "Survival track", programboxar, mm.  

fanns dessutom att prova på. Enkelhet och styrka  

märks när vi alla bidrar med olika delar. 
 

Nattkylan kröp på och det blev antagligen första  

natten i tält med köldgrader för många scouter. 
 

Arrangörer: Gustav Persson och Johanna Olsson. 

 

Distrikts-TASS  
Arrangemanget, som skulle ha genomförts av Varbergs scoutkår, blev inte av. 

 

Placeringsstrategier 18 oktober       
En träff som syftade till att hitta en strategi för hur distriktets tillgångar ska placeras. Ett förslag 

kommer att diskuteras på distriktets kommande årsmöte. 

 

Inför Demokratijamboréen 29 oktober 

Inför Scouternas demokratijamboree i Karlstad höll distriktet möte för att prata ihop oss och 

diskutera handlingarna. Detta gjordes via videokonferens från tre platser i distriktet: Skövde, Borås 

och Göteborg, samt online. 12 personer gick igenom och tolkade motioner och funderade på hur vi 

skulle tänka och agera på själva jamboreen. Sättet att hålla möte på distans fungerade ok, även om 

det blev lite strul med tekniken. 
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Julbord 16 december 

Distriktet bjöd på julbord på Bjertorps slott. 36 personer hade kvalificerat sig genom att  

deltaga i minst tre av distriktets aktiviteter - och hela 34 av dessa var med och njöt av god mat. 
 

 

Utbetalda bidrag 
 

Scoutupplevelse 2018 

Bidrag har utbetalats till 4 deltagare på Explorer Belt. 

 
 

Lägerupplevelse 2018 

Bidrag till läger i Sverige har utbetalats till Borås.  

Mölnlycke och Varberg.  Totalt 9 deltagare. 

 
 

Internationell lägerupplevelse 2018 

Bidrag till läger utanför Sverige har utbetalats till Stora Levene, Nossebro, Mölnlycke och 

Timmersdala. Totalt 50 deltagare besökte Norge, Schweiz resp. Österrike.  
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Information 

Distriktets hemsida används främst för användbara dokument, som t.ex. arrangemangsplan och 

protokoll. Inbjudningar till distriktets arrangemang samt information från distriktsstyrelsen har sänts 

ut via mail till kårernas utsedda kontaktpersoner.  

 

I mars månad startade Västra Scoutdistriktets facebookgrupp.  

Gruppen hade vid slutet av året ca. 85 medlemmar.  

Eva Kilnäs har administrerat tillsammans med distriktsstyrelsen. 
 

 

Representation 
− Anders Ödman har representerat i den grupp som utrett ett ev. Regionalt läger år 2020. 

− Rolf Carlsson har representerat Västra Scoutdistriktet i Göteborgs IOGT-NTO distriktsråd. 

− Sigbritt Andersson har upprätthållit kontakten med Västra regionens utbildningsgrupp.  

− Sven Nilsson och Anders Ödman gästade Utmanarnas Ting den 22 april och berättade vad 

distriktet kan erbjuda utmanare. 

− Gunnel Johansson var distriktets observatör på Demokratijamboréen i Karlstad. 

 

 

Samarbete Västra Klumpen 
Scouterna i Sveriges västra region har ett samarbete som går under namnet Västra Klumpen.          

Det samordnas av Scouternas regionala kansli i Göteborg och organiserar de distrikt inom Scouterna, 

NSF, Equmenia och Salt, som ligger ungefär inom det område som vårt distrikt gör.  
 

Genom Västra Klumpen kan vi få och sprida information om vad som händer i regionen vilket har 

varit mycket bra för distriktet. Då mötena hålls i Göteborg har det främst varit Sven och Ing-Britt som 

deltagit tillsammans med vår verksamhetsutvecklare Elin. 

 

 

Verksamhetsutvecklare 
Under året har distriktsstyrelsen försökt hålla lite närmare kontakt direkt med vår 

verksamhetsutvecklare Elin Martinsson. Tanken har varit att vi skall ha lättare att få det stöd vi 

behöver genom att prata direkt med Elin istället för att gå via förbundet.  
 

Hittills har samarbetet varit lite trevande och vi har inte riktigt hittat nivån för hur vi vill jobba, men 

styrelsen har ändå sett det som ett steg framåt och tror att det kan bli riktigt bra framöver. 

 

 

Ekonomi 

Distriktets huvudsakliga finansiering är regionbidrag från Västra Götaland. Dessa intäkter täcker till 
stor del kostnader för verksamheten i distriktet under ett normalår.  
 

Distriktet har andra tillgångar för större satsningar/projekt samt en lägerpott. 
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Slutord 

Ett stort TACK till alla som varit engagerade och ansvariga för scoutdistriktets aktiviteter! 
 

Med denna redovisning släpper vi år 2018 och blickar framåt.  

 

År 2019 ser ut att bli ett spännande år - kanske den maffigaste lägersommaren i vår generation? 

Världsscoutjamboree - för många av distriktets äventyrare och ledare  

Norporée - under pingsthelgen  

Fyra stora distriktsläger - i Scouternas regi inom vår region 

 

Och sedan väntar ett helgläger på Ransberg i september.  

Allt detta ser vi verkligen fram emot! 
 

21 februari 2019 

Sven Nilsson         Anders Ödman         Gunnel Johansson          Carl Persson           Ing-Britt Lindblad 

 

 

Några ord från avgående distriktsordförande 

Jag vill passa på att tacka för mina år som ordförande i distriktet. Det har varit ett par roliga och 

lärorika år med flera härliga styrelser och massor av engagerade medlemmar.  

Nu lämnar jag över till någon ny och önskar lycka till.  

 

Kom ihåg: Scouting är det vi gör tillsammans, inte det du gör åt mig. 

Tack!      

Sven Nilsson 

 

 


