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Verksamhetsberättelse 2019 

Timmersdala Scoutkår 
 
Timmersdala scoutkår tillhörande Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
 

 
STYRELSE  
Ordförande  Gunnel Johansson, Skövde 
Vice ordförande Markus Almerud, Timmersdala 
Sekreterare  Anna-Lena Holm, Lerdala  
Kassör  Ingvar Johansson, Skövde 
 
Ledamot  William Kjernald, Mölltorp 
Ledamot  Kajsa Lundgren, Lerdala 
Ledamot  Joel Sjöqvist, Övertorp 
Ledamot  Imris Jonsson, Frösve 

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

Laila Edberg, Skultorp 

 
 
REPRESENTATION 
 
Distriktsråd med äventyr i Skövde, 19 - 20 januari 
Följande äventyrare och utmanare deltog:  
Matilda Edvardsson, Shane Cronin, Albin och Imris Jonsson, Vilgot Nordberg, Elias Svensson,           
Axel Filipsson, Elias Friberg och Dorotea Filipsson.  
Anna-Lena Holm, Gunnel Johansson och Ingvar Johansson var arrangörer och deltog delvis.  
 

 
 
Distriktsårsmöte, Mölnlycke, 9 mars 
Markus Almerud, Anna-Lena Holm och Gunnel Johansson. 

 
Förbundsmöte, FM, i Älmhult, 11 - 13 november 
Imris Jonsson, Anna-Lena Holm och Gunnel Johansson. 
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DEMOKRATI  
 

Årsmöte 6 mars 
 

Årsmötet hölls i Lerdala Församlingshem med 18 närvarande medlemmar samt en revisor. 
Ordförande för mötet var Ingvar Johansson. Styrelseförslagen diskuterades i smågrupper.  
 

Årsmötet beslutade bl.a. att: 

• det ska finnas en krisplan för scoutkårens verksamhet. Den ska alla ledare få och den ska 
också finnas i scoutlokalen. 

• en ekonomisk ersättning ges till den som sköter förvaring och underhåll av kårens kanoter, 
tält och flytvästar. Detta för att ersätta hyra av ett varmförråd i Skövde. 

• subventionera två sommarläger i Sverige samt ge ekonomiskt bidrag till fyra medlemmar i 
kåren som ska resa till USA på World Scout Jamboree.  

• ta fram ett tygmärke med kårens logga. Tygmärket ska passa på scoutskjortan.  
 

Mötesdeltagarna fick mumsa på hembakade kladdkakor. 

 
 

Kårstämma 8 maj Motionsspåret Timmersdala 
 

17 medlemmar, från upptäckare till utmanare och ledare deltog.  
Hur ska kårens 30-årsjubileum firas? Detta diskuterades i smågrupper.  

Mötet kom fram till att det ska ordnas en 30 årsfest vid scoutstugan den 24/8. 
Dessutom ska kåren arrangera en Jubileumhelg i Tiveden sista helgen i augusti. 

Vi bakade också skabbelucker och lekte. 

 
Kårstämma, 9 oktober 
 

Höstens kårstämma hölls vid scoutstugan och samlade 26 deltagare.  
Genom lekfulla uppdrag delades vi in i grupper som besökte olika stationer.  

Där diskuterades frågor inför Förbundsmötet, bl.a. ett nytt uppgiftsmärke, nykterhetslöftet, 
scoutverksamhet på nytt sätt med grannarna, anläggningscheckar, kårens avgift till förbundet, 
tidningen Scouting Spirit. 
Andra stationer handlade om kommande sommarläger 2020 och en ev. kårutfärd till vintern. 
Vad vill medlemmarna att vi satsar på? 

 Som avkoppling mellan diskussionerna bakades pinnbröd. 

 
Sammanträden 
 

Kårstyrelsen har haft 6 sammanträden, varav ett per telefon, samt diskussioner och beslut via e-post. 
Vid två tillfällen har samtliga ledare inbjudits för planering av verksamheten. 
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INFORMATION 
 

• Kårens hemsida har under året uppdaterats med aktuella uppgifter om vår verksamhet, våra 
ledare samt terminsprogram.  

• Kårens informationsblad delades ut till scoutföräldrar under våren samt på Familjedagen i 
Timmersdala 17/8, tillsammans med folder från vårt förbund.  

• Informationslappar om vår verksamhet för årskurs 2-3 delades ut i Lerdala och Timmersdala 
skola i september. 

• Inför Jullovsaktivitet ”Grillning och Film – Vit Jul” annonserade vi på TV-skärmen på ICA Nära 
samt delade ut inbjudan till alla elever i årskurs 2-6 på Lerdala och Timmersdala skola. 

• Inför kårens tre ”Inspirationskvällar för vuxna” annonserade vi i tidningen SLA samt på TV-
skärmen på ICA. Vi delade ut inbjudningar till scoutföräldrar och vår verksamhetsutvecklare 
Elin informerade folk vid affären. 

    TV på ICA 

 

                                                              Hemsidan: www.nsf.scout.se/timmersdala/ 
 

 

http://www.nsf.scout.se/timmersdala/
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MEDLEMSANTAL 
 

Vid årets slut var antalet medlemmar 67 stycken, varav 30 kvinnor och 37 män.  
En minskning med 3 medlemmar under året.  63 medlemmar är mellan 7 och 25 år. 
 

18 st. spårarscouter  (11 tjejer och 7 killar) 
15 st. upptäckarscouter  (5 tjejer och 10 killar) 
25 st. äventyrarscouter  (8 tjejer och 17 killar) 
3 st. utmanarscouter  (2 tjejer och 1 kille) 
2 st. roverscout/ledare  (2 män) 
4 st. ledare/över 25 år  (2 kvinnor och 2 män) 
 

 
ANTAL SAMMANKOMSTER 
 

Kåren har under år 2019 arrangerat hela 121 sammankomster, som tillsammans lockade 1120 
deltagare. Siffran 1120 kallas även aktivitetstillfällen eller ”aktivitetspinnar” och siffran styr hur stort 
det ekonomiska aktivitetsbidraget blir från vårt scoutförbund NSF.  
 

 
 
MEDLEMSAVGIFT 
 

Medlemsavgiften har under året varit 250 kr. Familjer har betalt 600 kr tillsammans.  
För medlemmar med dubbelt medlemskap: 125 kr. 

 
 
LOKALER 
 

Verksamheten har bedrivits utomhus vid Timmersdala Motionsspår. Kåren hyr där en mindre lokal 
med förråd av Timmersdala Motion.  
 

Vi har också stor nytta av vår Grillstuga. Vi kan konstatera att grillstugan används filtigt, den behöver 
städas ur allt som oftast. Men detta år har vi inte haft någon större skadegörelse, vilket känns bra. 
 

 
 

Timmersdala Motions Klubbstuga lånas då vi är många och behöver vara inne med kök.  
 

Kanoter, flytvästar, stora tält liksom annan stöldbegärlig och skrymmande utrustning förvaras 
hemma hos Gunnel och Ingvar samt i ett varmförråd i Skövde som de hyr.  
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LEDARE 
 
 

Spårarscouter:  
Vårterminen: Ingvar Johansson med hjälp av scoutföräldrar. 
Höstterminen: Som ovan. 
 

 
Upptäckarscouter:  
Vårterminen: Anna-Lena Holm, Markus Almerud  
samt Ingvar Johansson då och då. 
Höstterminen: Som ovan. 
 

 
Äventyrarscouter:  
Vårterminen: Gunnel Johansson, Nike Timén Lundell samt Ingvar Johansson då och då. 
Höstterminen: Gunnel Johansson och Nike Timén Lundell. 
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LEDARUTVECKLING och LEDARAKTIVITETER 
 

Utmanare och roverscouter har erbjudits en ledarroll.   
 

Utbildning 
 

Ledare, utmanare och roverscouter har erbjudits  
gratis ledarutbildning.  
 

• Imris Jonsson, Elias Friberg, Joel Sjöqvist  
och Nike Timén Lundell och deltog i kursen  
”Leda scout” i Stora Levene, under en helg i oktober. 

• Gunnel Johansson deltog i Scouternas Utbildardagar  
på Billingehus i mars. 

 
 

Ledarrekrytering 
 

Kåren arrangerade under våren tre ”Inspirationskvällar för vuxna”, den 21/2, 21/3 och 2/5.  
       Vi erbjöd barnvakt och varje kväll hade olika tema:  
 Samarbete och värderingar, Eldning och hantverk samt 
 Lägerliv och Scoutteknik.  
 Målet var att programmet skulle vara intressant både  
 för nya vuxna och våra erfarna ledare. 
 

Intresset var inte stort, de två första träffarna 
deltog bara några kårmedlemmar. Den tredje 
träffen deltog utökades skaran med två  
scoutföräldrar, som fick testa att använda  
knopar för att snabbt sätta upp ett regntak, 
spänna upp linor, surra en trefot, mm. 

 
Ledarvård 
 

Anna-Lena besökte scoutdistriktets Kosläpp i maj. Förutom att se glada kossor kunde deltagarna gå 
en tipsrunda och smaka på ostar. Därefter bjöd distriktet på middag för alla scoutledare. 
 

Ingvar, Gunnel och Anna-Lena såg musikalen ”Ringaren i Notre Dame” på Göteborgsoperan i mars. 
 

Fyra ledare deltog i kårens tre ”Inspirationskvällar för vuxna”. 
 

Kårens ledare festade på mat i samband med planeringsmötet i augusti. 
 

Kårens Jubileumshelg i Tiveden bjöd på en del avkoppling för ledarna, eftersom kåren hade bokat 
boende i stora tipis och flera aktiviteter på Ösjönäs. Dessutom hjälpte många föräldrar till under 
helgen - så ledarna hann uppleva lite av Tivedens trolska natur. 
 

Scoutdistriktet bjöd på julbord på Marstrands fästning, för ledare och utmanare. Marsch i fackeltåg 
med musik upp till fästningens entré. Där sköts salut med svartkrut. Gunnel och Ingvar deltog. 

 
 

Scoutuppdrag vid sidan av kårarbetet 
 

Ingvar var revisor i Nykterhetsrörelsens scoutförbund.  

Gunnel var distriktssekreterare i Västra Scoutdistriktet.  
 

Gunnel var kursledare på helgkursen ”Leda Scouting” i oktober.   
 

Gunnel ansvarade tillsammans med Sigbritt Andersson för en workshop på Scouternas Utbildardagar.              
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AVDELNINGSVERKSAMHET 
 
Spårarscoutavdelningen Småkrypen  
 

Det var i genomsnitt 15 st. spårare på vårens möten som hölls varannan torsdag.  
 

Första mötet hölls veckan efter sportlovet och då grillade vi. I mars hade vi ett möte då föräldrarna 
var inbjudna och fick information om verksamheten. 
Annat på vårens program var eldning och bakning, hantverk, allemansrätt, karta och kompass samt 
lägerförberedelser.  
 

I slutet på mars mars hade vi en övernattning med upptäckarna vid Mariestads scoutkårs stuga 
Marsvik, 10 spårare deltog.  Vi bakade våfflor på öppen eld, lagade patrullgryta på stormkök och gick 
på upptäcktsfärd till Vänerns strand. Spårarna fick uppleva hur det är när det inte finns elström. 

               
 

Sommarens läger för yngre scouter hölls utanför Göteborg vid Härskogen friluftsområde, där deltog 7 
spårare.  Under helgen kunde scouterna välja mellan flera olika aktiviteter på lägerplatsen,  
bl.a. att få ta olika intressemärken. Timmersdalakåren ansvarade för chiffer och klurigheter.  
Det tillverkades också käpphästar och lägret avslutades med ett jättestort pizzakalas. 
 

 
 

På hösten värvades nya scouter i skolan. Det kom 10 nya spårare, så vi blev 18 stycken i avdelningen. 
 

På hösten behövde alla nya lära sig om scouting; att följa spår, tända lyktor, primitiv matlagning, göra 
söljor, mm. De äldre gjorde egna saker, men fick även hjälpa de nya.  
 

Invigning av nya scouter gjordes på Spårarnas näst sista möte för hösten. 
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Upptäckaravdelningen Gnagarna 
 
Efter jul- och nyårsuppehållet startade vårens  
verksamhet en bit in i februari med traditions- 
enligt Sportlovskul för alla avdelningar.  
 
Vi snackade om kårens 30 årsfest tillsammans  
med äventyrarna.  
 
Bygga högt med hjälp av vad som finns till hands! 
Det var kul - och det resulterade i konstverk  
som var betydligt högre än scouterna.  
 
Mer under våren:  
Trådhantverk, knopar och trolleri.. 
En kväll med scoutteknik med äventyrarna.  
 
Övernattning hade vi tillsammans med spårarna  
i Marsvik. Mycket lek, bollspel och matlagning  
utomhus plus en promenad till sjön Vänern.  
 

 
Marsvik - hela gänget 
 
 
De populäraste mötena  
var när vi eldade och  
lagade något gott, vilket  
vi gjorde flera gånger.  
 
 
Paddelkvällen på Simsjön 
i maj var uppskattad  
- och de modiga badade! 
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Upptäckarna deltog i distriktets Norporee vid Lilla Härsjön, Härskogen, med bl a spår, 
intressemärken, tillverkning av käpphästar mm och avslutning med pizza.  
 

 
 
Höstens verksamhet startade upp i september med en helt ny grupp.  
Att använda stormkök rätt, klurigheter med knopar, knivvett, tälja, göra upp eld, vad är en scout, 
naturen och hantverk stod på programmet.    
 

 
 
Under vårterminen en grupp med 8 - 10 scouter och under hösten en lite mindre grupp med 6 - 7 
scouter.  
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Äventyrarscoutavdelningen Rovdjuren 
 

Under våren samlades i genomsnitt 10 äventyrar- och utmanarscouter på onsdagsmötena. 
5 scouter åkte i mars på distriktets skidresa till Värmland. Ledarna Emil och Johan från Mölnlycke 
ansvarade för våra scouter under bussresa och i skidbackarna. 
 
 

Under våren handlade mötena bl.a. om fridlysta växter,  
att laga/fixa/ändra något så det kan användas på nytt,  
hur göra vid en naturkatastrof, surrningar och knopar. 
 
Men roligast var nog mötet ”Eldning extreme”  
då patrullerna utmanades att göra eld med så  
få hjälpmedel som möjligt.  
 

 
 

 
Vi ordnade också en festlig Maskerad med 
gästande äventyrare o ledare från Värings 
scoutkår – kul! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scoutföräldrar inbjöds till information  
den 10 april, inför sommarens läger Campalot. 
 
En onsdag i maj samlades vi vid Lerdala kyrka  
för att på småvägar och stigar ta oss upp till  
Fagerliden och besöka familjen Svensson.  
 
Det blev en spännande och delvis jobbig  
cykelfärd uppför berget, men väl framme  
väntade grillkorv och glass samt fyra ulliga 
och gulliga alpackor. Stort tack till Svenssons! 
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I maj hajkade vi utmed Göta kanal tillsammans med  
scouter från Stora Levene.  
Halva gänget paddlade kanot på lördagen och halva  
gänget cyklade + spelade äventyrsgolf i Töreboda. 
 

Vi möttes vid övernattningsplatsen där alla sov i tält  
resp. vindskydd.  
Nästa dag bytte vi färdsätt men vi följdes åt på land  
och vatten och samlades för gemensam lunch. 
 

 
 

Inför sommarlägret Campalot skissades på vilket vapen vi skulle ha på vårt standar och våra 
riddarkläder. På ett särskilt lägermöte i juni tillverkades varsin ”tabard” med vapensköld på. 
 

 
 

Tio äventyrare och 2 ledare reste på riddarlägret CAMPALOT i södra Halland.  
Vi åkte i buss tillsammans med Stora Levene scoutkår och vi delade lägerby med dem. 
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       CAMPALOT var ett trevligt läger,  
       med cirka 400 deltagare.           
        
       Vädret var varmt och soligt hela  
       veckan, så det blev en hel del bad  
       och några paddelturer. 
 

 
 
 
 
 

Vi bodde under stora träd som skuggade skönt,  
men det fanns också jordgetingar – läskigt!  
 
Många nya vänner fick vi på detta läger. 
 
Mitt i veckan var det en dagslång vandring,  
med många uppdrag i hettan. 

 
 

 
 

 
 

På marknadsdagen fanns massor att göra - vi fixade vi tärningsspel med chokladbollar som pris. 
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Till hösten fick vi flera nya scouter, från Gnagarna, och ofta var det 13-16 scouter på mötena. 
Höstens program bjöd på Stratego, knytbatik, baka äppelpaj över eld, olyckor och sjukvård, 
återvinning och sopsortering, primitiv matlagning, JOTA/JOTI i Väring, mm. 
 

  
 

Två scouter deltog i Helglägret på Ransberg och bodde då med Stora Levene scoutkår. 
 
Äventyrare samlade in pengar till Världens barn, genom att sälja chokladbollar. De knackade dörr 
samt stod vid affären och fick in ca. 1.300 kr. 

      
10 äventyrare deltog i distriktets Äventyr 16 november. Vi åkte tåg till Göteborg och upplevde 
äventyr på Prison Island, Laserdome och femkamp på Liseberg. Några sov över till söndagen. 
 

            

 
Terminen avslutades med ”Jakten på julen”.  
 

Utmanare och Rover 
 
Kåren hade under året bara några få utmanare och de hade inga egna möten. Men de deltog i 
äventyrarnas program. Utmanare och Roverscouter har även varit ledare för yngre scouter. 
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KÅRENS AKTIVITETER 
 
Grillning och film – Vit Jul, 3 januari 
På eftermiddagen erbjöds en grillbuffé för elever  
i mellanstadiet. Man grillade utomhus, lekte och  
sedan visades det film inomhus i värmen.  
 
På kvällen var det grillning för ungdomar i högstadiet. 
Vi visade en äventyrsfilm om en naturkatastrof pga.  
Klimatförändringar. Sedan utmanades i ”Hands up”. 
Många medlemmar deltog samt ett antal nya barn. 

 
  
 Sportlovskul, 13 februari 

 16 scouter mötte upp och genomförde en 
fotojakt i lag. Via foton hittade lagen rätt 
platser och där väntade olika samarbets-
utmaningar. Bl.a. skulle lagen tända en eld 
från 3 meters håll. 
 
Ledarna fixade en brasa och alla tillagade 
kebab i bröd. 

 

                               
Äggolympiad, 17 april 
Traditionell Äggolympiad genomfördes på påsklovet.  16 scouter och 4 ledare deltog. 
 

   
 

Fantastiska äggbon byggdes, ägg kastades o fångades - och sedan stektes ägg i brödskiva över elden. 

 
1-milavandring, 14 april 
Start och mål i Timmersdala Motion där vi serverade fika. 1-milavandring genomfördes i 
skogsmarkerna uppe i Klyftamon. 136 personer deltog.  

 
Våravslutning, 5 juni vid Kvarnstensgruvan i Lugnås 
31 scouter + familjemedlemmar passade på att titta in i gruvorna och höra om alla som arbetat där 
för 100 år sedan. Märken delades ut och ledarna informerade om läger, kårens 30-årsfirande, mm. 
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Familjedag i Timmersdala, 17 augusti 
Scoutkåren hade två vindskydd på plats samt en eldstad. Där fick barn och föräldrar grilla 
marshmallows och göra upp eld med eldstål. En samarbetsbana fanns också att testa. I övrigt fanns 
hoppborg, skördetröskor, brandbil, mm. att se 
 
Kåren fyller 30 år, 24 augusti 
Utomhus vid motionsspåret och eldplatserna samt i vår scoutstuga och grillstuga firades att 
scoutkåren fyllde 30 år.   
Drygt 30 scouter, ledare, scoutföräldrar och tidigare medlemmar mötte upp och trivdes medan 
mörkret föll.  

 
 
Vid eldplatserna rullade ett digert bildspel som visade mängder av roliga läger, resor, scoutträffar och 
bilder på medlemmar. Vid grillbuffén kunde man välja något gott och sitta ner vid eldarna, grilla och 
prata.  
 
Gunnel och Ingvar, som varit med under kårens alla 30 år, underhöll med spännande detaljer ur 
kårens historia och om hur olika verksamheten har sett ut genom åren. 
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En utställning med minnen från läger (märken, halsdukar, tröjor), gamla fotoalbum från förr och en 
tipspromenad fanns att ta del av. 
 

 
 

Alla scoutledare genom de 30 åren  
hyllades - genom två tavlor med  
namnen på alla scoutledare.  

   
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
                               

 
Kvällen avslutades med ett riktigt tårtkalas.  
 
Tack alla nya och gamla ledare o scouter som kom! 
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30-årsjubileumshelg med Äventyr i Tiveden, 31 augusti – 1 september 
Alla nuvarande medlemmar bjöds in till en äventyrshelg i Tiveden.  
 
21 scouter och ledare samt fem föräldrar samlades på Ösjönäs 
i Tivedens nationalpark. Alla hade i förväg valt sina aktiviteter. 
 
Lördagen bjöd på varmt och soligt väder och mycket fint att se. 
Sex scouter och tre ledare paddlade kanadensare i sjön  
Trehörningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fem scouter plus två ledare  
paddlade kajak i Vätterns  
norra skärgård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sex scouter och fyra vuxna cyklade mountainbike  
- i och utanför nationalparken. 
 
Både de som paddlade kanadensare och cyklade såg det 
gigantiska stenblocket ”Junker jägares sten”. 

 
 
På lördagskvällen samlades alla till en festmåltid, med en massa grillad mat och god efterrätt. 
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Natten blev varm. Vi sov alla tillsammans i ett jättestort tipitält plus ett sjukvårdstält, på tältsängar. 
Mitt i natten drog ett åskväder in - det blixtrade och hällregnade i mörkret. 
 
Frukost serverades på Ösjönäs.  
 
Sedan gick några till Höghöjdsbanan nere vid sjön  
medan andra paddlade kanot  
eller vandrade i nationalparken.  
 
Efter ett tag bröt ett kraftigt åskväder ut,  
blixtarna som slog ner precis i närheten.  
Många deltagare blev ordentligt skakade  
av ovädret och de flesta blev ordentligt blöta. 

 

 
 
 

 
Höststart, 4 september 
Gemensamt startmöte för alla från årskurs  
4 och uppåt.  
 
Patrullerna framförde charader om roliga  
händelser i kårens historia.  
 
Vi eldade och grillade också. 
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Julavslutning 4 december 
Drop in med varm glögg ute vid brasorna  
och sedan blev det Paketauktion inomhus.  
 
Många scouter med familjer hade mött upp  
- och det fanns många spännande paket att bjuda på. 
 

       
 
EKONOMI 
 

Eftersom vi skulle fira kårens 30 årsjubileum så avsattes 15 000 kr av vårt kapital till detta. Firandet 
kostade lite mer än 18 000 kr, men ändå minskade vårt kapital endast med ca 8 500 kr.                         
Detta berodde på stora bidrag från förbund och kommun samt inkomster från 1-milavandring och 
paketauktion. Lägren denna sommar kostade inte så mycket som budgeterat, trots att vi hade fyra 
scouter som åkte till WSJ i USA och fick 2 000 kr var från kåren.  
Ekonomin är fortsatt stabil och våra fonder har stigit i värde med nästa 7 000 kr. 

  
 

SLUTORD 
 

Scoutkåren fyllde 30 år under 2019 och nu när året är slut kan vi se att kåren har haft regelbunden 
verksamhet för spårare, upptäckare, äventyrare och några utmanare. Många trevliga kvällar vid 
motionsspåret har det varit - plus några äventyr på annat håll. 
Tusen tack till alla ledare, scoutföräldrar och andra medhjälpare! 
 
Vi har inte lyckats få med några nya vuxna ledare, men det är roligt att flera av våra ungdomar nu har 
gått sin första ledarutbildning. Nu satsar vi på år 2020 och hoppas det blir ett roligt och spännande år 
med fina lägerupplevelser för alla. 

 
 
Timmersdala 2 mars 2020 
 
 
 
Gunnel Johansson    Ingvar Johansson          Anna-Lena Holm    Markus Almerud             
Ordförande               Kassör                      Sekreterare            Vice ordförande               
 
 
 
Kajsa Lundgren            William Kjernald            Joel Sjöqvist              Imris Jonsson 
Ledamot                       Ledamot                           Ledamot                      Ledamot 


