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

Kåren har under året haft 54 medlemmar (varav 40 medlemmar 7-25 år) och dessa har
haft 96 sammankomster under året – 60 sammankomster i tre avdelningar under våren,
och 36 sammankomster i tre avdelningar under hösten.

Antalet medlemmar har minskat något jämfört med 2011 medan antalet aktivitetstillfällen
har legat i stort sett konstant. 

Verksamhet
Spårarscouter
Evelina och Malin har varit ansvariga för Spårarscouterna. Under våren minskade
gruppen i medlemsantal till runt 5 scouter, för att under hösten öka igen till ca 15 scouter 
p g a nyrekrytering.

Upptäckarscouter
Under våren hade Mari och Berit aktiviteter med denna åldersgrupp, så då bestod av ett
10-tal scouter. Under hösten gick huvuddelen av gruppen till Äventyrsscouterna, och
Malin och Evelina har haft hand om det lilla tappra gäng som blev kvar.

Äventyrsscouter
Mikael Stenström, Jonas Björk och Anders Kondrup har under året haft hand om
Äventyrsscouterna. Detta redan stadiga gäng fick under hösten tillskott från f d
Upptäckarscouter, och är nu en aktiv grupp bestående av runt 18 medlemmar. 

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



Seglingsverksamhet
Meginjollarna har under denna sommar inte använts lika flitigt, eftersom det har varit
andra läger och arrangemang som engagerat medlemmarna. Dock har det i alla fall blivit
segling vid två tillfällen med de äldre scouterna. Men vi ser båterna som en stor tillgång i
kåren och skulle vilja utveckla denna verksamhet mer.

Utflykter och läger
Äventyrarna hade katastrofläger på Långaråsen den 15-17/3. Deltagarna hade
provianterat för överlevnad i ett katastrofläge, och fick även hantera en zombieattack
under kvällen. I övrigt möjliggjorde vintervädret pimpelfiske och slängkälkeåkning på
Deromesjöns is.

Spårarna hade sitt första läger för året den 22-23/3 på Långaråsen. Temat var ”sinnen”
och fyra scouter deltog i helgens övernattning.

Det traditionella pingstlägret på Långaråsen gick av stapeln den 17-19/5, och ett 30-tal
scouter från alla avdelningar deltog. Temat var ”scoutbygge” och det tillverkades bl a en
hinderbana.  Vattenrutschbana på presenning och bad i sjön mellan åskskurarna var
också uppskattat i det varma vårvädret. Lördagskvällen avslutades med Eurovision Song
Contest.

Upptäckarna hade havspaddling och övernattning på Kråkholmen den 7-8/6. Fem scouter
deltog och fick öva paddelteknik, sova i vindskydd och prova på att fiska. Härligt varmt
väder även denna helg.

Den 8/7 besökte 10 scouter Liseberg och hade en rolig dag tillsammans i diverse olika
åkattraktioner.

Sommarens stora händelse för Äventyrare och Utmanare var givetvis resan till England
på ”Teatime” 31/7-11/8. 10 scouter och ledare från Varberg deltog av totalt c:a 100 scouter
från hela förbundet. Deltagarna hann bl a med att besöka London och Gilwell Park samt
gå på nöjesfält. Alla återvände hem mycket nöjda med sina upplevelser.

Äventyrarna hade utfärd utan ledare på Långaråsen den 8-9/7. Helgen innehöll pizzabak i
nya ugnen och bad i Deromesjön. Scouterna passade även på att se över utrustningen
från Teatime.

Äventyrarna  var den 4-6/10 på hajk i Lysekil, där de fick paddla kajak, klättra i berg och
krypa i grottor. Helgen började blött men slutade i sol. 

Adventure hölls på Långaråsen den 22-24 november. 18 Äventyrare och ledare deltog,
och glädjande nog kom det även två gäster från Timmersdala. Det blev övernattning i tält
en av nättena, ANT-pass, katapultbygge och disco.



Utbildning och möten
17/3 deltog Evelina, Mikael och Victor på distriktsårsmöte i St. Levene. Västkusten,
Reftele, Skaraborg och Älvsbord är nu sammanslagna till ett distrikt.

Evelina var på förbundsråd på Ransberg 31/8-1/9.

Berit har 1/10 varit på kommunens utbildning i det nya rapporteringssystemet för
aktivitetsstöd.

Vid förbundsmötet i Örebro 9-10/11 deltog Victor och Evelina som ombud. Av de många
motionerna kan nämnas beslut att förbundsmötena hädanefter kommer att ligga vartannat
år, och nästa blir då 2015.

30/11-1/12 deltog Evelina på ordförandesamling på Vendelsbergs folkhögskola.

Tisdag 10/12 träffade kårens ledare scoutkonsulent Elin Marinsson på Långaråsen för att
diskutera verksamheten och bolla idéer. Det blev en trevlig kväll med matlagning
tillsammans.

Evelina har varit på NBV:s verksamhetskonferens i Halmstad. Teaterövningar och coach
board game stod på programmet. 

Evelina har även varit på möte med Allmäna Arvsfonden, med information om möjligheten
att söka pengar till olika projekt och nybyggnation m m.

Fastigheter
Långaråsen har varit vår bas för avdelningsmöten och läger. Under våren fick vi 100 000
kr i bidrag från Sparbanksstiftelsen, efter ansökan från Mikael. Vi har därmed kunnat
investera för att rusta upp anläggningen, vilket var välbehövligt. Pengarna har använts till
inköp av luftvärmepump, spiskassetter och installering av kolfilter för rening av vattnet.
kyl/frys, spis, fläktar och avfuktare till källaren är också inköpta.

Mikael har även tätat för att hålla mössen ute.

Lördag 14/9 genomfördes en arbetshelg på Långaråsen. C:a 15 scouter, ledare och
föräldrar mötte upp för att slå och räfsa gräs, storstäda huvudbyggnad och toaletter, måla
fasaden, skrapa takmossa, och ta up den gamla utrustningen i köket. Slutligen kördes ett
lass skräp till tippen.  

Under året har anläggningen varit uthyrd vid ett par tillfällen bl a till Bläshammar fritids,
och klass 7 på Bläshammar skola.



Det har fortfarande inte hänt så mycket kring stugorna i stan, trots många samtal med
kommunen och flera intressenter som skulle vilja ta över och rusta upp stugorna. Flera
föreningar och privatpersoner har ansökt hos kommunen att starta olika verksamheter i
stugorna, men fått avslag, eller ett ofördelaktigt arrendeavtal, och därmed dragit sig ur.
Huvudtanken för oss är att åtminstone få tillbaka pengar för VA-anslutning och
värmepump, men om inte stugorna blir sålda tvingas vi helt enkelt överlåta dem till
kommunen.

Rekrytering
Konsulent Elin Martinsson rekryterade vid terminssarten vilket resulterade i ett antal nya
Spårarscouter.

Ekonomi
Inte heller för 2013 var det möjligt att få till en balanserad budget, eftersom vi räknade
med att ha kvar kostnaderna för Gällarpsstugan hela året. Utöver driftskostnaderna
orsakade flera vattenskador dryga kostnader, som i viss mån kompenserades genom
bidrag från Föräldraföreningen.  

I övrigt har kostnaderna hållit sig i stort sett inom budget. Bidraget från
Sparbanksstiftelsen till Långaråsen förbrukades inte helt under året, och efter
bokslutsdisposition blev årets resultat ett underskott på 18 073 kr, mot beräknade 25 000
kr i budget. Likviditeten (tillgängliga medel på bank och i kassa) är fortsatt svag, vilket gör
kårens ekonomi känslig för oplanerade utgifter, som framför allt uppstår för fastigheterna.



Övrigt
23/4 firade vi St. Georg tillsammns med SSF vid deras nybyggda scoutstuga. Förutom
den traditionella ceremonin bjöds det på husesyn av nya stugan samt grillad korv. C:a 15
scouter från Varberg deltog.

13 /12 hade vi det årliga julbordet på Långaråsen, och 12 personer mötte upp med olika
maträtter som vi gemensamt kalasade på. En trevlig tradition som vi måste hålla på! 

Slutord


