
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 

Västra scoutdistriktet 
 

 

 

 

 

 



Inledning 

2016 har varit ett år av konsolidering. Vi fortsätter att bygga relationer och framför allt genomföra det 

som gagnar verksamheten. Det betyder att året har innehållit välkända arrangemang som distriktets 

medlemmar är väl bekanta med. 

Ett nytt inslag var arrangemanget Regionen runt där deltagarna fick tillfälle att utforska hela vårat 

distrikt. Arrangemanget avslutades med gemensam samling.  

 

 

 

 

 

Styrelse 

Till styrelse valdes: 

 

Ordförande Sven Nilsson Glasberget  2016 

Vice ordförande Anders Ödman Utby  2016-2017 

Sekreterare Susanne Andersson Stora Levene  2015-2016 

Kassör Carl Persson Utby  2015-2016 

Ledamot Marie ”Mia” Södergren Mölnlycke  2015-2016 

Ledamot Gunnel Johansson Timmersdala  2016-2017 

 

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under året. 

 

  

Revisorer Claes Uhlin   Borås   2016-2017 

Håkan Helzenius   Utby   2016 

Revisorssuppleant  

Rolf Carlsson   Utby   2016 

 

Valberedning  Nisse Karlsson sammankallande Utby    2016  

Sofie Linde   Utby   2016 

Andrea Manleitner   Skövde/Skultorp  2016 

 

 

 



 

Medlemmar 

Distriktet bestod av 19 kårer. Särskilt glädjande är att 

Glasbergets scoutkår i Mölndal har startat upp 

scoutverksamhet under året. 

 

 

 

KÅR 0-5 år 6-7 år 8-11 år 12-14 år 15-18 år 19-25 år + 26 Summa 2015 

Angered - - - - - - 3 3 3 

Borås - 1 25 5 3 2 9 45 45 

Dals-Ed - - 21 7 2 2 11 53 53 

Glasberget - - 4 9 - - 7 20 2 

Jonsered 2 - 14 6 7 5 9 43 37 

Kinnarumma - 2 13 3 3 2 9 32 49 

K- Lindome - - - - - - 6 6 5 

Mölnlycke - - 55 26 15 4 30 130 129 

Nossebro - 9 25 8 6 - 7 55 57 

Reftele - - 19 15 8 3 14 59 54 

Sk-Hällum - 2 8 16 6 7 20 59 45 

Skene - - 10 6 6 - 9 31 16 

Skövde-Skult - 7 10 - 1 3 9 30 31 

Stora Levene 1 - 47 19 11 9 16 103 114 

Timmersdala - - 42 30 7 4 7 90 80 

Trollhättan - - 22 3 5 1 5 36 40 

Utby 2 20 74 41 18 9 39 203 239 

Varberg - - 33 5 8 3 10 59 69 

Ätran - - - - 2 - 15 17 19 

SUMMA 4 23 413 193 106 58 222 1019 1130 

 

 

Övriga uppdrag 

Styrelsen tillsammans med inbjudna representanter från distriktets kårer träffade delar av 

förbundsledningen för att diskutera verksamhetsutvecklarnas framtida arbete. 

Rolf Carlsson representerade under året distriktet i Göteborgs IOGT-NTO:s distriktsråd. 

Sibban Andersson och Gunnel Johansson har bevakat Scouternas utbildningar. 

 

Utbildning och andra arrangemang  

 

Arrangemangsträff/Distriktsråd 

Arrangemangsträffen i Mölnlycke den 10 januari samlade 25 deltagare och grunden till årets 

arrangemangsplan sattes. 

 

 



Ledarskapsön  

Under året har 23 ledare och utmanare från distriktet genomgått Leda scouting vid två olika tillfällen. 

Båda kurserna hade Sibban Andersson och Gunnel Johansson som kursledare. Dessutom har det i 

samband med dessa kurser genomförts Trygga möten-utbildningar. Efter dessa båda kurser är 

deltagarna godkända för att vandra runt på ön och ta del av de kurser som är intressanta. 

 

 

Skidresa  

Distriktets skidresa till Hovfjället och 

Sunne, med övernattning på Ransberg, 

samlade den här gången 65 deltagare. Det 

blev två härliga skiddagar med varierat 

väder. På lördagskvällen åt vi tillsammans 

en god grillbuffé. Ansvariga för skidresan 

var Birgitta Persson och Susanne 

Andersson. 

 

 

 

Distriktsårsmöte 

En söndag i mars träffades 31 ombud och andra intresserade till distriktsårsmöte i Borås. Det var ett 

mycket trevligt årsmöte med bra diskussioner, god mat, god stämning och en härlig avslutning i Borås 

djurpark. Tack Boråskåren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äventyrar hajk, West Side story 

Under 24 timmar deltog 22 äventyrarscouter i en stadsjakt genom Göteborgs kollektivtrafik. Med 

mobil och spårvagnskort i högsta hugg jagade patrullerna kulturella sevärdheter över staden samtidigt 

som det gällde att inte bli upptäckt av de andra patrullerna. Efter lunch gick jaktstarten från Frölunda 

torg i söder till Angered Centrum i norr. Dagen avslutades med en kväll på Sillviks sommarhem med 

tacos. Ansvariga för hajken var Nisse Karlsson, David Nilsson, Jonatan Lorentz och Peter Hultqvist. 

 



Norporeé 

Den första helgen i juni, i strålande solsken, samlades ca 150 deltagare från ?? kårer på Ekehagens 

forntidsby för Norporeé. På lördag förmiddag fick alla en fin guidning runt området och fick veta 

massor om hur man förvarade mat, gjorde verktyg, och fångade djur med förfärliga fällor. Efter 

guidningen var det många som provade på att paddla i stockbåtar, hacka flinta, kolla på vildsvinen 

eller kela med den nyfikna kon och kalven som strövade fritt på lägerängarna. 

I sann Norporee-anda hade kårerna med olika aktiviteter som alla fick testa och vi hade förstås 

lägerbål. Alla deltagare av fick också sova en natt i något av alla tidstypiska hus som finns i fornbyn, 

den andra natten samsades vi med kon och kalven. Ansvariga för arrangemanget var Ingvar Johansson 

och Mia Södergren.  

 

 

Ledarsegling 

Den 9 juli bjöd Varberg in bjudit till ledarsegling. Fyra ledare från Utby och tre från Varberg seglade 

kårens två Meginjollar ut till Tärnskär, där vi åt lunch på klipporna. Vinden var stark men de 

skyddande stenreven utanför hamnen gjorde att vi kunde ägna eftermiddagen åt att öva på kryss, läns 

och slör utan grov sjö. Fartfylld segling, sol och trevligt sällskap Ansvariga för arrangemanget var 

Varbergskåren. 

 

 

Bunge Jump 

Ca 200 st. av distriktets scouter och ledare deltog på förbundslägret, Bunge Jump, som  

hölls på Gotland. Lägret samlade drygt 750 deltagare och lägrets tema var Fantasi  

och Kreativitet. 

Under veckan erbjöds flera spännande aktiviteter. 

- Havsbad, lägerbål och beachparty. 

- Hajk på Fårö för utmanare och äventyrare. 

- En heldag i Visby. 

- Eget filmarbete patrullvis samt filmkväll. 

- Lägerspelet - kreativa uppdrag runt hela lägerområdet 

 

 

Distriktet runt  

Med Västtrafiks kort, Regionen runt 24 timmar, passade ett tiotal ledare i  

Västra distriktet på att resa runt i distriktet med hjälp av tåg, buss, spårvagn och  

båt/färja. Två och två eller ensam besöktes Tjolöholm slott, Strömstad, Brännö, Borås badhus, 

Mariestad och Lidköping mm. På kvällen samlades alla i Alingsås, berättade om sina resor och visade 

bilder och åt kvällsmat tillsammans. Övernattning på Villa Plantaget i Alingsås och därifrån fortsatte 

en del sina resor medan andra åkte hem beroende på hur man hade disponerat sina biljetter. Tack säger 

arrangörerna Monika Uhlin och Gunilla Karlsson. 
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Upptäckardag 

Den 1 oktober var det dags för upptäckardag i Mölnlycke. Vi gav oss in i Harry Potters värld och fick 

följa med Hagrid på mystiska vägar till Diagongränd. Där fick vi tillverka vår trollstav hos Olivanders, 

ta ut pengar på Gringotts, köpa böcker av Gyllenroy Lockman och lära oss trollformler av den 

mystiske bartendern på Läckande kitteln. Sen fortsatte vi vår färd genom den förbjudna skogen till 

Hogwarts där vi blev indelade i elevhem och sen fick vi gå på olika lektioner; quidditch, 

mugglarstudier, 

förvandlingskonst, 

trolldryckskonst mm.  

Efter avslutad utbildning 

var det dags att åka hem för 

gästerna men Mölnlyckes 

upptäckare valde att sova 

över i de fasta vindskydden 

som fanns på plats. 

Ansvariga för 

arrangemanget var Eva 

Kilnäs och Ing-Britt 

Lindblad med hjälp av 

Mölnlyckekårens utmanare. 

 

      

Julbord 

23 av 28 av de som kvalificerat sig till distriktets julbord tog chansen att få njuta av en fantastisk 

båtfärd och god mat på Älvsborgs fästning. 

 

 

 

 

 

Information 

All information från distriktsstyrelsen har gått ut via mail antingen till kårordförandena eller till alla 

distriktets medlemmar över 17 år. Mailen har utgått från de adresser som finns i Madicken. 

 

Engagemang i IOGT-NTO, NSF och Scouterna  
Många av distriktets ledare och utmanare är engagerade på förbundsplan i NSF, Scouterna och i 

IOGT-NTO såväl nationellt som internationellt.    



Ekonomi 
Distriktets huvudsakliga finansiering är regionbidrag från Västra Götaland. 

 

Slutord 

Förändringens tid är nu 

Under 2016 ställdes världen på ända, till och med ännu mer än året innan. 2016 var året då 

Storbritannien bestämde sig för att lämna EU och när man valde en miljardär och industriman utan 

någon politisk erfarenhet till president i USA. Över hela Europa blåser en vind av mer högervriden 

politik och i ett antal länder sitter det nu regeringar som stiftar lagar som begränsar migration och 

människors fri- och rättigheter. När det är demokrati blir det inte alltid som jag tänkt mig… 

Scouting har alltid varit ett stort fredsprojekt. Det startade med att en man vill ge ungdomar en 

meningsfull fritid och när det växte till en världsrörelse så uppmuntrades möten över gränser för att 

förhindra krig. Om man lär känna sina grannar minskar risken att man vill slå ihjäl dem. Det är lika 

sant idag som det var när Baden Powell höll sitt berömda fredstal på Jamboree i Holland 1937. Det 

tycks bli allt viktigare att vi inom scoutrörelsen fortsätter att prata om fred, frihet, människors lika 

värde och mänskliga rättigheter. Under 2016 blev det tydligt att vi behöver prata om en sak till: 

Källkritik. I dagens samhälle är det allt fler som får sina nyheter uteslutande från sociala medier, inte 

minst bland våra scouter. I samband med omröstningen till Brexit i Storbritannien och presidentvalet i 

USA så baserade många sina val på saker de läst på Facebook eller Twitter, helt utan någon form av 

källkritik eller annan referens. Vi pratade om ”bubblor av information” där olika åsikter kunde blåsa 

upp sig själva eftersom man bara fick reda på åsikter som förstärkte det man redan tänkte. 

Det kan tyckas avlägset för vår verksamhet att tala om källkritik på nätet, men den bubbla som vuxna 

hamnar i på nätet är förmodligen ännu tydligare för barn och unga. De läser förmodligen aldrig 

tidningen eller tittar på nyheterna på TV. De lever bara i sin egen bubbla med sina vänner och sina 

influenser och när saker händer där, så blir det mycket mer direkt och akut än det kanske behöver bli 

för oss vuxna. Därför tror jag det är mycket viktigt att vi pratar om de här sakerna med våra scouter. 

Hur det skall gå till, det vet jag inte, men lyckligtvis är jag inte ensam i scoutvärlden. Tillsammans kan 

vi säkert hitta sätt att fostra våra scouter inte bara till goda världsmedborgare, utan även goda till goda 

cybermedborgare. Inte så att scouting skall ut på nätet, utan att vi inser att nätet på väldigt många sätt 

har blivit en viktig del av scouting, vare sig vi vill eller inte. 

 

Styrelsen för Västra Scoutdistriktet 

Stora Levene 2017-02-12 

 

Sven Nilsson Anders Ödman  Susanne Andersson       Carl Persson 

 

                              Gunnel Johansson                Marie Södergren 

 



Västra scoutdistriktet av NSF     

Balansräkning      

        

Ingående balanser 2016-01-01 Västra scoutdistriktet  
        

Tillgångar    Skulder och eget kapital  
Likvida medel    Kortfristiga skulder  Not 3 

Kassa  0,00 kr  Leverantörskulder 16 283,89 kr  

Plusgiro  0,27 kr  Diverse  3 450,00 kr Not 1 

Företagskonto  924 225,50 kr      

Enkla Spar  996 804,93 kr      

        
Summa  1 921 030,70 kr  Summa  19 733,89 kr  

        

Fodringar    

Långfristiga 
skulder   

Fodringar  50 870,00 kr 
Not 
2 Utvecklingsfond 1 000 109,09 kr  

Summa  50 870,00 kr  Summa  1 000 109,09 kr  

        
Långsiktiga tillgångar   Eget kapital   
Specialinlåningskonto  544 481,35 kr  Balanserat resultat 2 413 876,88 kr  
God Fond 1  434 594,05 kr      
God Fond 2  273 184,62 kr      
Robur  209 559,14 kr      
Summa  1 461 819,16 kr  Summa  2 413 876,88 kr  

        

        

        
Summa tillgångar  3 433 719,86 kr  Summa skulder och eget kapital  

      3 433 719,86 kr  

        
Not 1 Okända inbetalningar till vårt konto    
Not 2 Lån till Meginjolle Varbergs scoutkår    

 Obetalnda räkningar      
Not 3 Livat      

        
 

 

 

 

 

 

 

 



Västra scoutdistriktet av NSF   

    

Resultaträkning 2016-01-01  -  2016-12-31 
Resultat    

    

Verksamhetsinkomster           390 662,00 kr    

Verksamhetsutgifter           206 148,40 kr    

Verksamhetsresultat           184 513,60 kr    

    

Finansiella intäkter             93 776,04 kr    

Finansiella utgifter                         -   kr    

Finansiellet resultat             93 776,04 kr    

    

Årets resultat           278 289,64 kr    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Västra scoutdistriktet av NSF    

      

Resultaträkning 2016-01-01  -  2016-12-31   

Specifikation      

 Inkomster    Utgifter   

 Utfall  Budget    Utfall   Budget  

Regionbidrag 344 658,00 kr        200 000 kr     

Skidresa 43 645,00 kr          40 000 kr       70 090,00 kr         60 000 kr  

West Side Stroy        10 656,00 kr         15 000 kr  

Norporee        13 328,00 kr         40 000 kr  

Ledarsegling              6 000 kr  

Distriktet Runt          4 439,00 kr         15 000 kr  

Upptäckardag             492,40 kr         10 000 kr  

Inspirationsdag            20 000 kr  

Bunge Jump        40 300,00 kr         30 000 kr  

Distriktsstyrelse          8 885,67 kr         10 000 kr  

Årsmöte Planeringsdagar        29 824,00 kr         40 000 kr  

Ledarvård        13 079,00 kr         15 000 kr  

Resebidrag             456,95 kr         10 000 kr  

Bryggan Utbildning       2 359,00 kr            20 000 kr  

Bidrag scoutupplevelse          3 150,00 kr         20 000 kr  

Medlemskap           1 100,00 kr           2 000 kr  

Administrativa kostnader          1 803,38 kr           4 000 kr  

Övrigt          8 544,00 kr           5 000 kr  

Skatåsstugan              8 000 kr  

Summa Verksamhet 390 662,00 kr 240 000,00 kr  206 148,40 kr 330 000,00 kr 

      

Årets verksamhetsresultat 184 513,60 kr     

      

Ränta 0,00 kr     

Värdeförändring fonder     93 776,04 kr      

      

Summa finansiellt 93 776,04 kr 0,00 kr    

      

      

      

      

Övrigt Avgift till Skatås stugan 8000:-     

 
 
      



Västra scoutdistriktet av NSF 

Balansräkning       

         

Utgående balanser 2016-01-01 Västra scoutdistriktet   

         

Tillgångar    Skulder och eget kapital   

Likvida medel    Kortfristiga skulder    

Plusgiro  51 352,89 kr  Leverantörskulder 8 000,00 kr   

Företagskonto  1 087 512,59 kr  Diverse  27 740,00 kr Not 1  

Enkla Spar  996 804,93 kr  Lägerfond  250 000,00 kr   

         
Summa  2 135 670,41 kr  Summa  285 740,00 kr   

         
Fodringar    Långfristiga skulder    

Fodringar  28 750,00 kr 
Not 
2 Utvecklingsfond 1 000 109,09 kr   

Summa  28 750,00 kr  Summa  1 000 109,09 kr   

         
Långsiktiga tillgångar   Eget kapital    
Specialinlåningskonto  544 481,35 kr  Balanserat resultat 2 413 876,88 kr   

God Fond 1  485 215,45 kr  Årets resultat 20 289,64 kr   
God Fond 2  305 005,10 kr       
Robur  220 893,30 kr       
Summa  1 555 595,20 kr  Summa  2 434 166,52 kr   

         

         

         
Summa tillgångar  3 720 015,61 kr  Summa skulder och eget kapital   

      3 720 015,61 kr  0,00 kr 

         
Not 1 Okända inbetalningar till vårt konto     
Not 2 Lån till Meginjolle Varbergs scoutkår     

 


