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

Kåren har under året haft 50 medlemmar och dessa har haft 41 sammankomster -
i två avdelningar under våren (Upptäckar- och Äventyrsscouter) och två avdelningar
under hösten (Spårar- och Upptäckarscouter). 

Detta år har antalet medlemmar minskat, eftersom det stora gäng Äventyrsscouter
som fanns under 2009 i stort sett har upplösts. Dock har vi satsat på att rekrytera
underifrån och en ny avdelning med Spårarscouter har startats.

Verksamhet
Spårarscouter
En ny avdelning startades under hösten av Berit Gällblad . Drygt 10 barn från
Bläshammar skola har utgjort gruppen, och verksamheten har haft sin bas i
Tångaberg. 

Upptäckarscouter
Avdelningen har detta året bestått av ett tiotal scouter, och verksamheten har
glädjande nog även lockat några tjejer. Gruppen har letts av Mikael Stenström och
Evelina Sundberg. 

Äventyrscouter
Avdelningen hade verksamhet under våren och leddes då av Mikael Stenström och
Per Garnwall. Gruppen träffades också och seglade under sommaren, men under
hösten slutade många och gruppen minskade stort.
 
Utmanarscouter
Scouterna har haft viss verksamhet, men inte i så stor grupp att något bidrag utgått.



Seglingsverksamhet
De två meginjollarna har använts vid ett flertal tillfällen under vår och sommar av
såväl de yngre som äldre scouterna:

Vårens kåravslutning hölls i Norra Näs med segling och grillning, och ett tiotal
scouter deltog i denna.

En Expedition Sverige-aktivitet för scouter från Flen, Utby och Timmersdala
anordnades med segling till Bondholmen. Fyra ledare från Varberg deltog.

Även i år deltog kåren i tävlingen Meginboulen, som i år gick av stapeln i Mariager
Fjord i Danmark den 20-22/8. En båt med tre varbergsscouter deltog, och detta
kunde genomföras med hjälp av bidrag från föräldraföreningen och distriktet. 

Dessutom har kåren under sommaren haft kvällsseglingar med grillning för åldern
Äventyrare och uppåt, samt en helgsegling. Seglingssäsongen avslutades söndag
5/9 med en tur i vackert väder.

Läger och hajker
Under Kristi Himmelsfärdshelgen den 13-15/5 deltog ett tiotal scouter i åldern
Äventyrare och uppåt + ledare i en paddelhajk från Fegen i Lillån och Ätran.

Sista helgen i maj var Upptäckarscouterna på läger på Långaråsen och hade
övernattning i vårvädret. 

Spårarscouterna har haft utfärd med övernattning den 9-10/10 på Långaråsen. 
10 scouter och 3 ledare hade en mysig helg med skattjakt och grillning.

En distriktsutflykt med Disneytema genomfördes under hösten på Långaråsen.
Deltagare var 12 scouter från Varberg och c:a 80 barn + ledare från
Göteborgskårerna.

4-5/12 hade Upptäckarscouterna en övernattning på Långaråsen med olika
vinteraktiviteter. Sex scouter och tre ledare åkte pulka, gick spår och lagade mat.

Den 5/12 hade Spårarscouter och Upptäckarscouter en gemensam termins-
avslutning på Långaråsen i tätt snöfall. Pulkaåkning, julpoängpromenad och varm
glögg över öppen eld stod på programmet.

Utbildning och möten
Victor Åberg gick Idékursen 1-6/1. Mari Garnwall deltog också som ledare.

Liza och Evelina deltog på distriktsårsmöte i mars, samt på distriktsråd i Mölnlycke
den 20/5. Den ev sammanslagningen av förbunden diskuterades.

Evelina, Liza, Per och Mari deltog på Scoutforum i Falkenberg 28-29/8. Bl a
diskuterades strukturer i förbundet.

Sju scouter från Varberg, varav tre ombud, var på förbundsmötet i Göteborg den 
30-31/10. 



Fastigheter
Detta verksamhetsåret har nya stugan varit stängd för scoutverksamhet, och vi har
även röjt bort gammalt skräp och flyttat över det materiel vi använder ofta till gamla
stugan. Vår verksamhet har vi bedrivit i gamla stugan, men mer och mer utomhus.

SSF-scouterna har också lånat gamla stugan till sin scoutverksamhet sedan deras
stuga olyckligt brann ner under hösten.

Långaråsen har använts till utfärder och utflykter under året. Eftersom murstockarna
riskerar att vittra sönder ska Mikael ansöka om bidrag från Skadeförebyggande
fonden till s k  hättor. 

Det stora bekymret är att våra fastigheter kostar mycket i drift, och att mycket      
tid och energi att underhålla. Vi har alltför många fastigheter i förhållande till vårt
medlemsantal och den verksamhet vi bedriver. 

Rekrytering
Rekrytering har genomförts på Lindbergs skola till Upptäckaravdelningen, och inför
starten av Spårarscoutavdelningen delades inbjudan ut till klass 2-3 på Bläshammar
skola. 

Ekonomi
Den minskade verksamheten ger även i år utslag i minskade bidrag, men vi hoppas
på sikt att kunna bygga upp antalet medlemmar och ha alla avdelningar igång.
Underskottet från förra året har dock till viss del jämnats ut, eftersom bidragen till
meginjollarna kom in under verksamhetsåret 2010. Vi har också sökt och fått bidrag
av föräldraföreningen på 15 000 kr. Kvar finns också de pengar till ungdoms-
anpassning som Per sökte från IOGT:s ungdomsstiftelse och Sparbanksstiftelsen.

Dock är det ett faktum att driften av anläggningarna kostar såpass mycket att vi hela
tiden går back och tär på vårt kapital, vilket på sikt inte kommer att hålla. Bara
Långaråsens stugor går med en förlust på c:a 20 000 kr per år. Även om vi hade ett
väsentligt ökat medlemsantal, skulle inkomsterna från bidrag inte i längden täcka
driften av stugorna.

Övrigt
Evelina har ordnat en ny hemsida och håller den uppdaterat med information.
Dessutom har hon ansvarat för att kårens informationsblad Flaskposten kommit ut
med ett vårnummer. 

Bazaren kunde i år genomföras med gemensamma ansträngningar från Madeleine i
föräldraföreningen, ledare och övriga scouter. Med lotterier och servering i gamla
stugan, poängpromenad och levande troll i tältkåta gav bazaren en förtjänst på c:a
6000 kr.

Vi avslutade även i år höstterminen med ett gemensamt julbord för ledare och de
äldsta scouterna. Så nu får det väl räknas som en tradition.



Slutord
Efter detta året ser läget för kåren något ljusare ut är förra året. Styrelsen har haft ett
gott samarbete och verksamheten för de yngre scouterna är stabil både till
deltagarantalet och ledarmässigt. Vi hoppas att rekryteringen gör att vi så
småningom även kan få en större Äventyraravdelning. 

Ett antal läger och utflykter har genomförts, både på avdelnings- kår- och
distriktsnivå. Inte minst seglingsaktiviteterna har varit en inspirerande friluftsaktivitet
och innebär att scoutingen även lever på sommaren, då avdelningarna traditionellt
har uppehåll.

Vi har under året förlagt vår verksamhet mer och mer utomhus, och har insett att
vårt behov av lokaler inte är speciellt stort. Vi vill inte lägga vår kraft, energi och våra
pengar på att driva och underhålla så många fastigheter som vi har. Vi hoppas att vi
under 2011 kommer till en lösning som motsvarar våra önskemål, behov och
ekonomi, så att vi i fortsättningen kan fokusera på själva verksamheten.

Styrelsen tackar för gott samarbete och för den energi som lagts ner under året för
att vår kår ska fortsätta leva med en bra verksamhet. Vi ser fram emot 2011 som
förhoppningsvis ska bli ännu bättre!
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