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

Kåren har under året haft 68 medlemmar (varav 55 medlemmar 7-25 år) och dessa har
haft 106 sammankomster under året – 54 sammankomster i fyra avdelningar under våren,
och 52 sammankomster i fyra avdelningar under hösten. Antalet medlemmar och
aktivitetstillfällen har även i år ökat, vilket varit en stadig trend de senaste åren. 

Verksamhet
Bäververksamhet - sex söndagar våren hade Berit och Mari aktiviteter för en grupp på 
12 barn i Bäverscoutåldern, för att rekrytera till Spårarna inför hösten. Även barnens
föräldrar deltog i en halvdagsutflykt. 

Spårarscouter
Under våren hade Evelina och Malin aktiviteter med en grupp Spårarscouter, bestående
av nästan 20 scouter. Under hösten har en grupp av Utmanarna bestående av Emil, Jack,
Olof, Tove och Sanna varit ledare för Spårarscouterna, vars antal hölls ganska konstant 
p g a tillskottet från vårens Bäverscouter.

Upptäckarscouter
Under våren var Upptäckarscouterna mycket få till antalet, och dessa hade endast ett par
möten som egen grupp. Resten av våren slogs de ihop med Spårarscouterna. Under
hösten blev Upptäckarna åter en egen grupp, under ledning av Malin och Evelina.

Äventyrsscouter
Mikael och Jonas har under året haft hand om Äventyrsscouterna, vilka varit en aktiv
grupp, vars antal legat på nästan 15 scouter även i år. 

Utmanarscouter
Under hösten startade en ny utmanarscoutavdelning vid namn Team Basic.



Seglingsverksamhet
Seglarveckan ”En salt uge” genomfördes den 7-13/7. Veckan var en kombination av
heldagsaktiviteter med segling, men även strandliv med skimboard, snorkling och
sandslottsbygge. Det blev också övernattning på Balgö, kappsegling runt Bondholmen,
mycket segling i vackert väder och även en lite mer dramatisk segling i åskväder.
Deltagare var 14 äventyrare och utmanare, med Per och Mikael som ledare, samt lite
andra besökande under veckan. 

Utflykter och läger
Årets första övernattning hade Spårarna och Upptäckarna på jullovet den 4-5/1. Det blev
många olika aktiviteter som film, matlagning, pinnbrödsbak och skattjakt. 6 scouter deltog.

21-23/3 hade Äventyrarna sin första övernattning på Långaråsen. Detta var ett
Hobbitinspirerat läger som kallades ”Välkommen till Fylke”. Tolv scouter deltog denna
helg, och fick bl a gjort färdigt och provat de pilbågar de arbetat med under våren, samt
lagat regnbågsfilé i kokgrop.

Pingstlägret lockade drygt 25 scouter i olika åldrar, och gick av stapeln den 6-8/6 på
Långaråsen. Lägret i ”Vattnadal” (Långaråsen) var på hobbit-tema och deltagarna i form
av alver, hobbitar, dvärgar och trollkarlar, fick prova på aktiviteter som bågskytte, kniv-och
yxkastning, knopslagning och att tillverka beckolja. Äventyrarna höll även i en fyrkamp.

I juni åkte äventyrarna tillsammans med två ledare till Liseberg och roade sig i diverse
åkattraktioner under en trevlig kväll. Bl a provades den nya berg- och dalbanan ”Helix”.

18-19/10 hade Äventyrarna mathajk från Öströö till Grytsjön. De fick laga ekologisk
närproducerad mat efter säsong dvs. lammfärsbiffar med kokt potatis och brunsås, och
biff stroganoff på lamminnanlår. Det blev en blöt övernattning i vindskydd i regn och blåst.
8 scouter tillsammans med Mikael och en förälder deltog.

Den 28-30/11 deltog 10 äventyrare + 4 utmanare på det traditionella lägret ”Adventure” på
Långaråsen. På programmet stod bl a orientering, sjukvård, tårtbakning och spökrunda.
Det var även galamiddag med maskerad, samt ljusspår och avläggande av
nykterhetslöfte.

6-7/12 hade Upptäckarna övernattning på Långaråsen. Det blev bl a tillagning av
fisksoppa utomhus och bakning av pepparkakor och saffransmuffins.

29/12 till 2/1 var Sanna, Jack och Tove på Ransberg och deltog i nyårsbalen. Danskurs
och ANT-pass var också några av aktiviteterna.



Utbildning och möten
16 mars deltog Evelina, Jack och Tove på distriktets årsmöte  på Wendelsbergs
Folkhögskola i Mölnlycke. Där presenterades bl a  olika arrangemang som kommer 
ske i år t ex. Resa till Bodaborg för Upptäckare, Utmanare och Ledare. 

26-28/4 var Evelina på Ordförandesamling i Uppsala, där bl a man diskuterade
åldersblandade grupper.

12-14/9 var det kick-off för ledarteamet. Evelina höll i scoutledarintroduktion och det blev
öven planering av höstens scoutmöten.

26-28/9 åkte Jack, Tove och Evelina till Lund, för att delta på förbundsrådet. 
”Lokalt engagemang” var temat för träffen och ”En vit jul”-aktivitet planerades

Kåren har tillsammans med scoutkonsult Elin genomfört två strategiträffar på Långaråsen
- den 1/9 och 6/10. Ämnet var ”nykterheten i praktiken” - ett kårmål i 2 delar. Det blev
planering, givande diskussioner och mat, och ett ljusspår sammanställdes.

Jack, Tove och Evelina deltog på Demokratijamboree i Kristianstad 21-23/11. Där
beslutades bl a om en striktare skrivning av alkoholpolicyn i Scouternas policydokument.
Det fanns även olika workshops att delta i.

Fastigheter
Långaråsen 
Anläggningen har även fortsättningsvis varit vår bas för avdelningsmöten och läger, och
nytt för i år är att alla avdelningar haft sina möten på samma dag.

6/6 hade vi en arbetsdag, då det blev städat och byggt nya kökshyllor. Gasol och skåp
togs bort, och ny fläkt sattes in. 

Ny kyl/frys, spis och fläkt är installerade, och det är även gjorts ny installation av el i köket
samt eluttag + ny ljusknapp till vedboden. Nytt bastuaggregat är också inköpt. Mikael har
även renoverat och målat köksdörren. Det finns fortfarande en del kostsamma
förbättringar som behöver göras  - bl a behöver taket bytas. Investeringsbidrag ska sökas
till detta. Vi behöver också förbättra vägen och se över brandskyddet.

Gällarpsstugan
Under våren hände inget ang. Gällarpstugorna. Då blev nästa steg att säga upp
arrendeavtalet, och eftersom byggnaderna ligger på ofri grund, tillföll dessa per automatik
markägaren enligt bestämmelse i jordabalken. Formellt har kommunen nu övertagit
stugorna fr o m den 1/6, och bekräftelse på överlåtelsen av stugorna har kommit från
kommunen.

Vi har under året träffats vid flera tillfällen för att röja ytterligare, och flytta upp saker till
Långaråsen. 



Rekrytering
20-22/5 deltog Äventyrarna på Naturumdagarna med scoutaktiviteter, bl a Angry Birds,
samt rekrytering med broschyrer. Förbundets konsulenter ordnade detta arrangemang.

Ekonomi
Tack vare kraftigt ökat antal aktiviteter så har bidragen från kommun och förbund stigit. I
kombination med att vi har sluppit kostnader för Gällarpsstugan efter 1/6, har vi för första
gången på många år gått med ett överskott, som uppgick till närmare 20 000 kr. Styrelsen
har därför beslutat att utfärder och läger på Långaråsen i fortsättningen är gratis för alla
medlemmar. 

Minskade kostnader och ökade intäkter gör att kåren blir mindre känslig för oförutsedda
händelser, och gör att vi kan planera långsiktigt för underhåll av stugan och komplettering
av utrustning. 

Övrigt
Den 23 april hölls det traditionella S:t Georgsfirandet, även denna gången ihop med
Varbergs scoutkår vid deras stuga i stan. Efter ceremoni och märkesutdelning blev det
lekar och fika i form av chokladmuffins.

15/11 stod kårens medlemmar på torget och samlade in pengar till ”Läkare utan gränser” 
i deras kamp mot sjukdomen ebola. 

Den gemensamma julavslutningen för alla avdelningar var den 13/12, och c:a 40 scouter
och ledare deltog. Poängpromenad, föräldrainformation, fika och bildspel stod på
programmet. 

Samma eftermiddag deltog c:a 20 Utmanare, ledare och föräldrar på det traditionella
julbordet, i form av knytkalas, på Långaråsen.

28/12 genomförde Utmanare och ledare en Vit jul-aktivitet på Långaråsen. 6 barn fick
prova på scoutaktiviteter som matlagning utomhus, skattjakt, täljning och lekar.

Slutord
Antalet aktiviteter har, liksom medlemsantalet, ökat även detta år, och det är första
gången på många år som vi haft verksamhet i fyra avdelningar, eftersom vi har fått ett nytt
gäng Utmanarscouter. Vi har fortsatt att ha vår verksamhet på Långaråsen, och nytt för
höstterminen är att alla avdelningar haft möte på samma veckodag. 

Ledargruppen har fått tillskott av ett gäng Utmanare som tagit sig an aktiviteterna för de
yngre scouterna. Vi är glada att vi har kunnat bibehålla en varierad och inspirerande
verksamhet i och nära naturen, och över att samarbetet i ledarteamet och styrelsen
fungerar bra.



Förutom veckomötena har avdelningarna även detta året haft olika friluftsupplevelser
under alla årstider, i form av övernattningar och hajker, samt det traditionella pingstlägret
som i år hade hobbit-tema. Seglarveckan var givetvis sommarens höjdpunkt, och
verksamheten till havs är något som vill vill fortsätta med och utveckla.

På Långaråsen har vi gjort ytterligare förbättringar, och tillsammans med de upprustningar
som gjordes under förra året, samt årets installationer av ny kyl/frys, spis och fläktar samt
ny el, tycker vi att anläggningen fått ett rejält lyft. Den förbättrade ekonomin innebär också
att vi kan planera för övriga investeringar på ett helt annat sätt.

Efter många turer, och att vi slutligen sagt upp arrendeavtalet, har kommunen nu
övertagit Gällarpstugorna, formellt fr o m den 1/6. Om vi ser tillbaka på de senaste åren
har det varit en lång och tröttsam process, och en ovisshet vad som skulle hända. Vi
konstaterade ganska tidigt, att vi inte skulle kunna behålla så många lokaler om kåren
skulle överleva. Detta dels av ekonomiska skäl, dels för att det skulle krävas en enorm
arbetsinsats att renovera och underhålla lokalerna i stan. Många av kårens få vuxna hade
redan hade flera funktioner i kåren – som ledare och styrelsemedlemmar - samt med
ansvar för båtarna och Långaråsen. 

Därför känns det, trots de historiska och nostalgiska band vi haft med stugorna i stan, nu
som en lättnad både ekonomiskt och arbetsmässigt, att vi kan rikta all energi och fokus på
Långaråsen och vår scoutverksamhet där.

Det har varit ännu ett verksamhetsår med många olika aktiviteter i naturen under olika
årstider, samt andra scoutupplevelser. Styrelsen tackar härmed alla, som bidragit till att
detta verksamhetsår blivit ett aktivt och inspirerande år. Vi ser fram emot ett gott nytt
scoutår!

Evelina Sundberg Jonas  Björk

Berit Gällblad Mikael Stenström

Victor Åberg Malin Bengtsson

Jack Ottosson


