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Statistik 
Under verksamhetsåret har kåren haft 1 kårstämma och styrelsen har haft 2 protokollförda 
sammanträden. 
 
Kåren har under året haft 59 medlemmar (varav 49 medlemmar 7-25 år) och dessa har haft 86 
sammankomster under året – 52 sammankomster i 4 avdelningar under våren, och 34 
sammankomster i 4 avdelningar under hösten. Antalet medlemmar och aktivitetstillfällen har 
minskat något jämfört med förra året, och därmed även totala antalet deltagare under året. 
 
Verksamhet 
Scoutmötena har ägt rum på Långaråsen, och för det mesta utomhus. Alla avdelningar har haft 
möten på samma dag.  
 
Spårarscouter 
Gruppen har bestått av c:a 10 scouter under ledning av en grupp Utmanare bestående av Emil, 
Jack, Tove och Sanna.  
 
Upptäckarscouter 
Upptäckarna har varit runt 10 scouter, under ledning av Evelina, Victor och Louise. 
 
Äventyrsscouter 
Äventyrsscouterna har varit knappt 10 till antalet och har haft Jonas och Mikael som ledare även 
detta år. 
 
Utmanarscouter 
Gruppen har bestått av ett litet, men engagerat gäng på 6 scouter. De flesta har även varit  aktiva 
som ledare. Under året har gruppen även arrangerat läger och sammankomster på kår- och 
förbundsnivå.  



Seglingsverksamhet 
Äventyrarna gjorde i början av juni i ordning båtarna. Under sommaren har Äventyrare och 
Utmanare har seglat tre gånger varavvid två tillfällen gjort utflykter till Bondholmen. Den 9/7 
ordnade kåren ledarsegling för distriktet. Fyra ledare från Utby och tre från kåren fick en fartfylld 
tur ut till Tärnskär. 
 
 
Utflykter och läger 
12 -14/2 arrangerade Utmanarna Scoutgalan i Varberg för 50 deltagare. 9 funktionärer höll i 
programmet som bl a bestod av yoga och stadsorientering innan scoutgalen på lördagen.  
Det fanns 17 nominerade till 4 katagorier: Årets mest engagerade scout, årets tabbe, årets 
aktivist och årets nykomling. Det var också avtackning av årets arrangörer. Deltagarna 
övernattade i Påskbergsskolan och galan hölls i SSF:s scoutstuga. Arrangörerna var 
mycket nöjda med trötta efteråt.. 
 
6-7/5 var det hajk för Utmanarna. 4 scouter var med och vandrade i Åkullaskogarna. 
Övenattningen skedde i vindskydd och gruppen lagade även hajkbomber och badade.  
 
På pingsthelgen 13-15/5 gick det traditionella kårlägret av stapeln. I år var det UFO-tema och de 
drygt 20 deltagarna från alla avdelningar fick jaga utomjordingar i skogen och skicka hem dem 
med flaskraketer, vilket var mycket uppskattat. 
 
26-29/5 reste Utmanarna till London, efter att på egen hand ha planerat resan. De hade en rolig 
resa, och besökte bl a Big Ben, Regent´s Park, British Museum och I-Max- biografen.  

Den 23-30/7 var det dags för Sommarens förbundsläger, Bunge Jump-16, på norra Gotland. Ett 
10-tal Upptäckare och Äventyrare reste dit tillsammans med Utmanarna Sanna och Emil och 
ledarna Ellinor, Jonas, Louise, Evelina och Victor. Varbergskåren delade by med scoutkåren från 
Skene. Huvudtemat för lägret var att göra en film men även en utflykt till Visby och cykeltur på 
Fårö hanns med. Eftersom det var strålande solsken och varmt väder nästan hela veckan blev 
det en hel del bad. 
 

8-9/10 paddlade 11 Äventyrare och ledare i Byasjön och Ottersjön. Det var uppehåll men lite 
blåsigt och övernattning skedde i vindskydd. En mycket lyckad paddlingshelg! 
 
Årets Adventure gick av stapeln 2-4/12 och 15 st. Äventyrare, Utmanare och ledare deltog under 
helgen. På dagen var det vandring längs en meridian med skogsinventering och på kvällen 
maskerad med filmskurkstema. 
 
 



Utbildning och möten 
10/1 var det arrangemangsplaneringsträff i Mölnlycke. Jack, Tove och Evelina 
var med och spånade ideér. 
 
Årsmötet hölls den 30/3, numera traditionsenligt på Långaråsen. Även detta år tillät vädret att 
deltgarna kunde sitta utomhus. Represenanter från alla avdelningar deltog. 
 
9-10/4 deltog Evelina på scoutledningssamling. Kårordförande från NSF, samt distriktsordförande 
från Scouterna var närvarande. 
 
15-17/4 var Tove, Jack och Emil på Ting i Ekeby. Där beslutades bl a att Rikshajken 2017 ska 
arrangeras av Varberg. Totalt deltog ett 50-tal scouter. 
 
24-25/9 var Jack och Tove på förbundsråd i Karlstad. Bl a diskuterades kommunikationsplanen. 
 
 
Långaråsen 
På Långaråsen är ytterligare förbättringar gjorda, bl a är ny avfuktare inköpt, samt 
återvinningskärl för glas, plast plåt och kartong. Vi har också investerat i en ny projektor. 
Det gamla vindskyddet är rivet och stomme till ett nytt är beställt.  
 
Vi har också planerat för ytterligare arbeten som behöver utföras, bl a att riva småstugorna, samt 
målning i hygienbyggnad, källare och nedre våning i huvudbyggnaden. Mikel har haft kontakt 
med Föreningsrådet som kan hjälpa oss med detta. Vi har också planer på att byta taket på 
huvudbyggnaden. 
 
Rekrytering 
I maj deltog Elin och Mikael med en Angry Birds-aktivitet på Naturumdagarna. Rekrytering 
genomfördes 8-9 sep på Veddige och Derome skolor av Elin och Louise. Evelina och Louise 
deltog på barnkalaset i Veddige den 10/9, där de stekte krabbelurer. 
 
 
Ekonomi 
Kårens ekonomi är stabilare än på länge och årets resultat var mer än 11 000 kr bättre än 
budgeterat. Med bättre likviditet (tillgängliga pengar) är vi bättre rustade när det sker oförutsedda 
saker eller om vi vill göra olika satsningar på t ex Långaråsen. 
 
 
 
 
 



Övrigt 
15-16/1 hade ledarna för Spårare och Upptäckare planeringshelg på Långaråsen. 
 
Föräldrarna till Spårarna var inbjudna till terminsstartan, på hösten och en del nya scouter dök 
upp.  
 
Tisdag 13/9 var det kårstrategiträff hos Sanna, då det arbetades på kårhandboken. 
 
 
Slutord 
Vi har under 2016 haft ännu ett aktivt år på avdelningarna trots att vi haft ett något minskat 
medlemsantal jämfört med förra året, vilket också visar sig i totala antalet deltagare i 
aktiviteterna. 
 
Ledargruppen har varit stabil och samarbetet mellan ledare och styrelse har, som alltid, fungerat 
väl. Alla har tagit ett gemensamt ansvar, för att vi ska kunna behålla en hög kvalitét i 
verksamheten och för att inspirera så många unga som möjligt att uppskatta naturen och de 
aktivieter vi erbjuder. 
 
Under året har scouterna deltagit i läger, hajker och andra resor. De äldre scouterna har även 
rest på arrangemangsplaneringsråd, Ting och förbundsråd. 
 
Pingstlägret hade i år UFO-tema och lockade scouter från alla avdelningar. Äventyrare och 
Utmanare fick möjlighet att vara med på kanothajk, samt det traditionsenliga Adventure-lägret på 
Långaråsen. Utmanarna ordnade egna aktiviteter, såsom hajk i Åkulla och resa till London. 
Dessutom arrangerade de Scoutgalan för scouter från hela Sverige.  
 
Sommaren bjöd på segling för de äldre scouterna och vi är glada att ha jollarna som ytterligare 
berikar friluftslivet. Sommarens höjdpunkt var annars förbundslägret på Gotland - Bunge 
Jump-16, som lockade ett 20-tal scouter och ledare från varbergskåren.  
 
Med vår förbättrade ekonomi har vi kunnat satsa på en del inköp till Långaråsen och även 
planera långsiktigt för att få utfört en del lite större arbeten bl a rivning av småstugorna, målning 
och takbyte.  
 
När vi nu summerar verksamhetsåret 2016  kan vi än en gång konstatera, att vi har en aktiv kår 
med många olika aktiviteter för alla åldrar och med ett ledarteam som inspirerar de yngre 
scouterna till delaktighet och ansvar. Styrelsen tackar härmed alla som med sitt engagemang 
bidragit till ännu ett lyckat verksamhetsår!  
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