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Verksamhetsberättelse 2016 

Timmersdala Scoutkår 
 
Timmersdala scoutkår tillhörande Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
 

 
STYRELSE  

Ordförande  Gunnel Johansson, Skövde 
Vice ordförande Christoffer Wallgren, Lerdala 
Sekreterare  Anna-Lena Holm, Lerdala  
Kassör  Ingvar Johansson, Skövde 
Ledamot  Markus Almerud, Timmersdala 
Ledamot  Sebastian Johansson, Timmersdala 
Ledamot  Bass Witthayaratana, Timmersdala 
Ledamot  Mathilda Andersson, Katorp 
 
REVISORER  

Ordinarie  Åsa Karlsson, Timmersdala 
Ordinarie  Patrick Fredriksson, Lerdala 
Suppleanter  Andrea Manleitner, Skövde 

Laila Edberg, Skövde 
 

 
 
 
 
REPRESENTATION 
 
Distriktsråd, Mölnlycke, 10 januari 

Ingvar Johansson, Anna-Lena Holm, Gunnel Johansson 
 
Distriktsårsmöte, Borås, 19 mars 

Ingvar Johansson, Anna-Lena Holm,  
Gunnel Johansson 
 
 
 

 
Demokratijamoree, Västerås, 18-20 
november 
Gunnel Johansson, William Kjernald
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DEMOKRATI  
 

Årsmöte 2 mars 

Årsmötet hölls i Timmersdala Motions Klubbstuga med 35 närvarande medlemmar. 
Mötesordförande var Ingvar Johansson. 
 
Kårstämma 27 april vid Silverfallet 

Medlemmar i alla åldrar deltog. Vi diskuterade vad som bör finnas hemsidan för kåren, var 
kåren ska ha terminsavslutningen samt om kåren ska ordna sommaraktiviteter för 
scoutfamiljer. Vi tillverkade och åt goda och roliga Dagobert-mackor. 
 

 
 
Kårstämma, 26 oktober 

Höstens kårstämma hölls utomhus vid scoutstugan och då diskuterades flera motioner till 
Demokratijamboreen.  
 
Sammanträden 

Kårstyrelsen har haft 5 sammanträden, plus överläggningar och beslut via e-post.  
Vid två tillfällen har samtliga ledare inbjudits för planering av verksamheten 
 
Kårutveckling 

Kåren hade 28 november besök av en verksamhetsutvecklare (scoutkonsulent) från 
förbundet. Då diskuterade utmanare och ledare ”Nykterheten i praktiken”. Många 
diskussioner och egna tankar om detta + hur vi ska jobba med nykterhet och 
ställningstagande i verksamheten. 
 
INFORMATION 

Kårens hemsida har under året uppdaterats med aktuella uppgifter om vår verksamhet och 
våra ledarteam, terminsprogram samt en del rapporter från aktiviteter. 
Information inför terminsstarten i september delades ut i Lerdala och Timmersdala skola. 
Kårens informationsblad delades ut på Familjedagen på Gröna lund 21/8 och 
Timmersdaladagen 10/9, tillsammans med foldrar från vårt förbund. 
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MEDLEMSANTAL  

Vid årets slut var antalet medlemmar 90 stycken, varav 39 kvinnor och 51 män.  
En ökning med 10 medlemmar under året.  83 medlemmar är mellan 7 och 25 år. 
 
22 st. spårarscouter  (6 tjejer och 16 killar) 
21 st. upptäckarscouter  (12 tjejer och 9 killar) 
30 st. äventyrarscouter  (15 tjejer och 15 killar) 
 6 st. utmanarscouter  (1 tjej och 5 killar) 
 4 st. roverscout  (4 män) 
 7 st. ledare/över 25 år  (5 kvinnor och 2 män) 
 
 
ANTAL SAMMANKOMSTER 

Kåren har arrangerat 140 sammankomster, som resulterade i 1651 deltagare (pinnar).  
Rekordmånga scouter har deltagit i våra aktiviteter år 2016. 
 
 
MEDLEMSAVGIFT 

Medlemsavgiften har under året varit 200 kr. Familjer har betalt 500 kr tillsammans. 
Dessutom har en medlemsavgift på 100 kr för projekt (5 - 10 träffar) funnits.  
 
 
LOKALER 

Verksamheten har bedrivits utomhus vid Timmersdala Motionsspår. Kåren hyr där en mindre 
lokal med förråd av Timmersdala Motion. Kåren har också en grillstuga som vi har byggt. 
 
Timmersdala Motions Klubbstuga lånas då vi är många och behöver vara inne.  
Kanoter, flytvästar, stora tält liksom annan stöldbegärlig och skrymmande utrustning 
förvaras hemma hos Gunnel och Ingvar.  
 
 
LEDARE 
 

Spårarscouter: Ingvar Johansson och William Kjernald. 
  Ingvar har även hjälpt till på övriga avdelningar. 
 
Upptäckarscouter:  

Vårterminen: Anna-Lena Holm, Åsa Karlsson och Per Wallin. 
Höstterminen: Anna-Lena Holm, Nils Patriksson samt Per Wallin. 
 
Äventyrarscouter:  

Vårterminen: Gunnel Johansson, Mikael Fredén och Bass Witthayaratana. 
Höstterminen: Gunnel Johansson, Bass Witthayaratana, Kajsa Lundgren och Sebastian 
Johansson. 
 
Utmanarscouter:  

Vårterminen: Nils Patriksson. 
Höstterminen: Nils Patriksson och Bass Witthayaratana. 
 
Scoutföräldrar har ställt upp som medhjälpare på scoutmöten och läger. 
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LEDARUTVECKLING och LEDARAKTIVITETER 

 
Fem scouter erbjöds att gå Solvargsveckan, men bara en var intresserad och ville inte åka 
själv. 
Alla utmanare har erbjudits fri ledarutbildning. Under året har vi satsat på att alla utmanare, 
som har gått grundläggande ledarutbildning, ska få en ledarroll.   
 
Utbildning 

Ingvar Johansson, Anna-Lena Holm och Kajsa Lundgren har deltagit i ledarutbildningarna 
”Leda scouting” och ”Trygga möten”. 
 

Ledarvård 

Anna-Lena, Ingvar och Gunnel besökte Borås Djurpark i samband med distriktets årsmöte. 
Där vi fick en spännande guidning då djuren skulle ”nattas” samt en god middag. 
 
Kårens ledare samlades i januari samt i augusti för att planera kommande termin. Då 
passade vi på att äta lite gott. 
 
Tre av kårens roverscouter tog studenten i juni och uppvaktades av scoutkåren. 
 
Gunnel deltog i ”Distriktet runt” i september. Under 24 timmar fick distriktets ledare resa 
precis vart man ville, fota och sedan berätta om sina upplevelser. 
 
Anna-Lena, Ingvar och Gunnel deltog i distriktets julbord på Älvsborgs fästning, dit vi fick åka 
med en fin gammal båt. 

 
 

 
Scoutuppdrag vid sidan av kårarbetet 
 

Ingvar har varit revisor i Nykterhetsrörelsens scoutförbund.  

Gunnel har varit kursledare på flera kurser, Leda Scouting och Tryggamöten. 
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AVDELNINGSVERKSAMHET 
 
Spårarscoutavdelningen Småkrypen  
 

Under våren var det ungefär 15 spårare i genomsnitt på mötena.  
Vårens program innehöll bakning, isvett, täljning samt lägerförberedelser.  
 Spårare deltog i kårens Äggolympiad på påsklovet. 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Spårare tittar på ett ägg-bo. 
 
Några spårare var med på kårhajken i maj vid Flämsjön. 
 
Tillsammans med scouter från övriga scoutdistriktet var vi med på helglägret Norporee vid 
Ekehagens fornby.  
Tre spårare var med på lägret Bunge Jump tillsammans med övriga kåren. 
 
På hösten värvades nya spårare genom information till skolorna i Timmersdala och Lerdala. 
Detta innebar en ökning av antalet spårare till drygt 20 st.  
 
Hösten inriktades på att ge de nya spårarna en inblick vad scouting är. De äldre scouterna 
fick hjälpa de nya med diverse färdigheter.  
Flera spårare var med på kårens resa till Boda Borg i Karlskoga samt några på frågetävlingen 
Juniorpumpen i november. 

 
 
Upptäckaravdelningen Gnagarna 

 
Scoutåret startade veckan efter sportlovet. Elda, baka våfflor, kårens äggolympiad, karta och 
kompass, skattjakt, surrning, matlagning och hantverk var några av onsdagskvällarnas 
aktiviteter under våren. 
I maj var det vårhajk för hela kåren vid Öglunda och där var upptäckarna med förstås. 
 
Första helgen i juni deltagande i distriktets Norporee på Ekhagens Fornby i Åsarp. En natt i 
tält och en natt i något av de forntida husen. Under lördagen fick alla prova på hur det var 
att leva förr i tiden genom fornbyns olika aktiviteter.  
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Årets höjdpunkt blev förbundslägret BungeJump på Gotland i juli. En hel vecka med lägerliv, 
filminspelning, besök i Visby, bad, mm. Bara resan med buss och färja till Gotland var ett 
äventyr för de 11 upptäckarscouterna som var med. 
 

 
 
På hösten har upptäckarna haft veckomöten från 7 september till 7 december.  
Bland annat har upptäckarna lärt sig om knivvett och täljt, lagat mat över öppen eld, gått på 
skattjakt och orientering och samarbetat i en organisationstävling.  

 
 
 
 
 
Frågetävlingen Juniorpumpen bjöd i år på frågor om pokémons, olika språk, mm. 
Flera scouter blev invigda under hösten och knivbeviset delades ut.  
Sju upptäckarscouter följde med kåren till Bodaborg i Karlskoga. 
  
Under våren var det in snitt 15 scouter på de avdelningsmötena.  
Vid höststarten blev många upptäckare äventyrarscouter. Detta gjorde att 
upptäckargruppen minskade och det var i snitt 11 deltagare på höstens möten.  
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Äventyrarscoutavdelningen Rovdjuren 
 

Under våren fanns 24 aktiva äventyrarscouter och på hösten ca. 23 stycken.  
 
Krabbelurer och grillning, eldning med snöbollsattack, att planera o genomföra en fest, 
Laserdome, Äventyrsbad, bygga vindskydd och mycket annat sysslade vi med på 
vårterminen.  
 
 

21 äventyrare åkte med på lägret på Gotland, Bunge Jump. De som deltog fick en heldag i 
Visby och cyklade runt hela Fårö. Det blev en hel del av både svett och bad… 

 
 
Under hösten hade vi ett varierat program med bl.a. pizzabak över öppen eld, paddling med 
facklor, bygga hinderbana, stratego, invigningsceremoni, klättring och lek på höskulle samt 
den traditionsenliga ”Jakten på julen”. 
 
En stor del av hösten ägnades åt också att planera och genomföra en ”Ruskevandring – en 
vandring in i framtiden” - för scoutkåren och scoutfamiljer. 
 
8 äventyrare åkte med kåren till Bodaborg i Karlskoga i november. 
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Utmanarpatrullen Höbollarna 

 
Fem utmanare var med i patrullen Höbollarna på våren. Man hade 8 möten på torsdagar.  
 
Några utmanare tävlade på våren i Operation Vildmark, en utmanade vandring nattetid.  
De fick bäst tid av alla lag, men försökte fuska och fick inte så bra poäng på uppgifterna, så 
de slutade på fjärde plats.  
 
Två utmanare var med på Scoutgalan i Varberg. Scoutgalan är en festlig tillställning där man 
delar ut priser till scouter som har gjort något bra + festar och har kul. 
 

 
 

Till hösten minskade antalet utmanare och Höbollarna hade inga regelbundna möten. 
Utmanare och Roverscouter har istället varit ledare för spårare, upptäckare och äventyrare. 
 
Ett par specialträffar för utmanare och blivande utmanare gjordes i slutet av höstterminen.  
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Man grillade och planerade en kväll i november. I december var det bowling i Skövde. 
Många strikes blev det och fika med julmust.  
 

En utmanare deltog i Rixhajken, en hajk för utmanare från hela Sverige.  
En utmanare åkte på TASS-helgen för utmanare i oktober och en utmanare firade in det nya 
året på Nyårsbalen på Ransbergs Herrgård, en helg för utmanare med roliga aktiviteter, fin 
middag, nyårsbal och mingel. 
 
 
 
KÅRENS AKTIVITETER 
 
Sportlovsaktivitet, 17 februari 

En spännande kväll med smygning och hemliga tecken på ryggen, som inte skulle avslöjas. 
Därefter mys runt brasorna. 
 
Årsmöte, 2 mars 

35 medlemmar deltog i mötet. Mötet genomfördes delvis utomhus. Vi festade på pizza. 
 
Äggolympiad, 23 mars 

Fem lag tävlande i Äggolympiaden på påsklovet. 22 scouter och 4 ledare var med. 
Lagens namn: Korvsås, Cool Fresh, Uni chicken, Tumbling eggs och Äggaton. 
 

  
 
Tävlingsgrenar: Äggbricka, äggkastning, ägghuvud, äggdekor, leta ägg samt bygga äggbo. 
 
 
1-milavandring, 24 april 

1-milavandring genomfördes i ett varierat vårväder. Start och mål i Timmersdala Motion där 
vi serverade fika. 
 
Kårstämma, 27 april vid Silverfallet 

Diskussioner varvades med lekar och goda Dagoberts-mackor. Christoffer Wallgren valdes till 
vice ordförande i kåren. 
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Kårens vårhajk, 13-14 maj, Öglunda 

Scouter i alla åldrar deltog i hajken vid Gandviks stuga vid Flämsjön, nära Öglunda. 
Äventyrarna cyklade till platsen medan de yngre kom med bil. 
 
De äldre scouterna sov utomhus i tält och vindskydd, medan de yngre sov inne i stugan. 
På kvällen gästades vi av några utmanare som höll ett roligt lägerbål. 
 
På lördagen paddlade spårare och upptäckare i Flämsjön - medan äventyrarna tog cyklarna 
upp mot Jättadalen och klättrade upp till Öglunda grotta. Efter lunch hade vi gemensam 
organisationstävling. 
Vädret var inte det bästa, men humöret var det inget fel på! 
 

 
 
Våravslutning, 1 juni 

Många scouter och familjer deltog i en trevlig kväll vid Kalksjön. 
Scoutbingo inledde kvällen och sedan blev det lagtävling med tärning runt sjön. Utmed 
vägen fanns 25 lekfulla uppgifter.   
Sedan grillade och fikade vi tillsammans.  Scouter fick märken och ledarna fick en present av 
kåren. 
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Bunge Jump läger, 23-30 juli 
36 scouter, 5 ledare och 4 föräldrar deltog i lägret från vår scoutkår.  
 
Vi hade flera lägerträffar innan lägret, då tränade vi på att såga ved, elda i hink, sätta upp 
tält, packa smart, mm. Ledarna planerade tillsammans med våra fyra ”scoutmammor” hur vi 
skulle bygga och organisera ett bra lägerkök.  
Scoutkåren köpte in flera nya tält, en ny vedeldad spis och matlagningsutrustning av olika 
slag. 
 
Så åkte vi då iväg den 23 juli med buss till Västervik och färjeläget där. Efter visst kaos kom vi 
ombord och passade på att äta middag på båten. 

 
 
Efter drygt tre timmar var vi framme i Visby och fick åka buss till lägerplatsen på norra 
Gotland. 
 
Lägerplatsen var på ett privat flygfält, där det landade mindre propellerplan varje dag. 

 
Vi hade fint väder hela veckan, vilket innebar att vi gick över ängarna ner till havsbadet ett 
flertal gånger.  
 
Temat för lägret var fantasi och kreativitet. Detta märktes bl.a. på att lägerbål och samlingar 
var lite spännande och nytänkande. 
Scouterna fick jobba med att göra en egen kort film, dvs. att planera scener, öva och spela in 
filmsnuttar och sedan redigera och klippa filmen. 
 
Vi fick resa till Visby en dag och passade då på att besöka kända platser som t.ex. 
galgbacken, ringmuren, jungfrutornet, mm. De flesta passade på att köpa Gotlandspannkaka 
eller glass också. 
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Äventyrarna cyklade på Fårö en dag och kunde då se stora strandfält med höga raukar. 
Upptäckare och Spårare fick en heldagsutflykt till ett havsbad + en eftermiddag på Bunge 
friluftsmuseum. 
 
I vår by hade vi supergod mat, tack vare våra duktiga kockar som ledde arbetet i köken.  
Vi hade två lägerkök till en början, men slog senare ihop till ett storkök, som lagade mat till 
45 personer.  
 
Alla turades om att laga mat, elda, hugga ved samt hämta vatten och mat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värmen tog på krafterna och det var ett ganska trött gäng som åkte hem den 30 juli. 
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Familjedag på Gröna Lund, 21 augusti 
Anna-Lena och Gunnel var på plats för att informera om vår kår. 
Vi erbjöd flera olika spel, bl.a. hästskokasting.  
Väldigt många barn och ungdomar testade att göra upp eld med eldstål. 
 
Gunnel satte upp ett tält där man kunde känna efter hur det är att bo i tält. I tältet visades 
också ett bildspel om scoutkåren.  
 

 
 

Höststart, 7 september 
Uppstart för alla scouter. Vi tävlade i ”24-karat”. Lagen fick olika utmaningar och fick då 
satsa på om de kunde klara det eller inte – och kunde tjäna ”pengar”. 
Kvällen avslutades med ett skojfriskt lägerbål. 
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Timmersdaladagen, 10 september 
Kåren fanns på plats på Timmersdaladagen. Åsa, Per och Ingvar fixade eld och erbjöd 
pinnbrödsgrillning.  Barnen fick testa att göra upp eld med eldstål. 
 

 

Kårstämma 27 oktober 

Motioner och förslag till Demokratijamboreen diskuterades.  
Christoffer Wallgren valdes till vice ordförande i scoutkåren. 
 
Ruskevandring, 9 november 

Nils, Markus, Bass och Gunnel hade planerat och äventyrarscouter bemannade kontrollerna 
utmed spåret.  
Eftersom det inte var några spöken med, så blev det istället en ”Ruskevandring – in i 
framtiden”. På vandringen förflyttades man ca. 150 år framåt i tiden. Man fick se hur det kan 
bli om mat och vatten inte räcker till, om några få får bestämma och äga allt, om skogen inte 
är allas tillgång, osv. Vid de stora sopbergen blev man jagad av ruskiga fåglar. Skumma typer 
ville sälja godsaker (torkade råttor, ormar o insekter). 
 
Juniorpumpen, 17 november 

Kåren deltog i Juniorpumpen. Endast ett fåtal scouter var med detta år. 
 

Kårresa till Boda Borg, 20 november 
22 scouter och 4 ledare samt 6 föräldrar åkte buss till Karlskoga och hade en aktiv dag på 
Boda Borg.  
 

Julavslutning 1 december 

Terminen avslutades med en rolig Paket-auktion, med hemliga paket.  
Många scoutfamiljer hade skänkt paket och buden duggade tätt. 
 

 
 
EKONOMI 
 

Årets omsättning blev nästan 200 000 kronor. Kårens kapital minskade med drygt 30 000 
kronor under året. Vi har då köpt in fyra nya tält, ett kökstält, en eldgryta, mm. för ca. 20 000 
kronor. 
 
Året stora satsning var lägret Bunge Jump på Gotland. Det kostade en hel del t.ex. att hyra 
buss, subventionera lägeravgifter och att frakta dit vår lägerutrustning.  Vi hade sökt bidrag 
från Bångs minne för lägret, men det blev ett nej. Dock betalade distriktet halva 
busskostnaden. 
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SLUTORD 
 

År 2016 hade scoutkåren fler ledare än tidigare. Detta märktes på många välplanerade 
scoutträffar och det gjorde att rekordmånga scouter kunde delta i kårens aktiviteter. 
Ett varmt tack till alla våra scoutledare!  
 
Kåren har satsat på ny lägerutrustning och vi hoppas att denna ska kunna användas i många 
år framåt. 
 
Styrelsen hoppas att år 2017 blir ett år då nya ledare hittar en plats i vår scoutkår och att de 
ska känna sig välkomna. Vi måste också arbeta hårdare för att våra äldsta scouter ska känna 
det meningsfullt att fortsätta i vår scoutkår. 
 
 
Timmersdala 27 februari 2017 
 
 
 

Gunnel Johansson Ingvar Johansson Anna-Lena Holm 
Ordförande Kassör Sekreterare 
 
 
 
 
Christoffer Wallgren Bass Witthayaratana Markus Almerud  
Vice ordförande Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
Sebastian Johansson Mathilda Andersson 
Ledamot Ledamot 
 

 


