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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Åren 2017 och 2018 har för Stiftelsens del innehållit både toppar och dalar. Årets stora händelse 

2017 var att få ta emot NSFs förbundsmöte och JUNIS kongressläger i slutet av juni. Jag som 

ordförande är tacksam och stolt över vad personal och frivilliga tillsammans åstadkom för att 

genomföra förbundsmötet på Ransberg. Säsongen 2017 genomförde vi konfirmationsläger och 

hälsade några nya lägergäster välkomna. Läs mer om detta under verksamhet. 

Den djupaste dalen under 2017 blev när sjukdom på flera håll i organisationen kring Ransberg ställde 

till det i vår boknings- och ekonomifunktion. Effekterna av det har vi ägnat större delen av 2018 åt att 

reda ut och ställa till rätta efter. Carl Berggrens anställning avslutades under våren 2018. 

I februari kontaktades Emilia Sandgren och Markus Ternestål för att vikariera som Camp Chief. Efter 

sommaren erbjöds Emilia och Markus fortsatt anställning som föreståndare på Ransberg. 

Internationellt är titeln fortfarande Camp Chief. 

Även sommaren 2018 har det genomförts kollo med Munkfors kommun och ett antal lägerveckor. 

För att klara sommarens verksamhet har vi våra sommarjobbsfunktionärer till hjälp.  
 

Under året framkom behov av att utveckla anläggningens verksamhet och under hösten 

projektanställdes Jakob Eriksson på deltid som verksamhetsutvecklare. 

Under senare delen av 2018 har en uppdatering av bokningssystem, hemsida och prislista gjorts som 

vi hoppas ska bli våra gäster till fördel och förenklar för oss som anläggning. 

Ransberg är en underbar plats och en fantastisk anläggning men utan engagerade människor är det 

bara en plats, vacker förvisso men ändå bara en plats. Det är människor som gör härliga 

lägerupplevelser möjliga t ex flyttar kanoter, säkrar på klätterväggen, fixar inför lägerbål, planerar 

och beställer mat, letar reda på plåster och batterier, ser till att det finns vatten på ängarna, tar emot 

och städar efter vandrarhemsgäster, plogar snö och skottar, målar rum och pyntar i Herrgården. 

Anläggningens personal gör ett fantastiskt jobb för våra gäster och för anläggningen. Vi har också 

många ideella krafter som gör ett betydande arbete för anläggningen och ser gärna att fler ansluter 

och bidrar med kunskaper och arbetskraft mot att få nya vänner, mat i magen och någonstans att 

sova då en är här. 

Nu lägger vi två tuffa år bakom oss och ser med tillförsikt framåt 2019. 

/Maria Hill 

  



ÅRSBERÄTTELSE STIFTELSEN RANSBERGS HERRGÅRD 

ÄNDAMÅL 

Stiftelsen Ransbergs Herrgård bildades genom stiftelseförordnande 1968 och har sitt säte i Munkfors 

kommun, Värmland. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

Stiftelsens har till ändamål – ”att tillhandahålla mark och lokaler för barn och ungdomars vård och 

fostran i drogfri miljö”. Allt sedan bildandet har stiftelsen uppfyllt ändamålet direkt genom att ett 

stort antal aktiviteter för barn och ungdomar årligen genomförts på anläggningen. Stadgarna ger 

också utrymme för att annan typ av verksamhet kan bedrivas om denna tjänar ändamålet, t ex 

genom ekonomiskt förbättrade förutsättningar. Sådan verksamhet är t ex verksamhet för vuxna, 

vilket förekommit i normal omfattning. 

Stiftelsen har sin huvudman i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som också, i enlighet med gällande 

stadgar, utser stiftelsens styrelse. 

Huvudmannen lämnar också betydande ekonomiskt stöd till verksamheten i form av 

verksamhetsstöd och stöd till den personal som behövs för anläggningens drift och skötsel. 

STYRELSE 

Under verksamhetsåret 2017 och 2018 har styrelsen bestått av 

Maria Hill Karlstad ordförande 

Rasmus Lindberg Hjärnarp vice ordförande 

David Nilsson Göteborg kassör (har inte deltagit aktivt i möten och beslut 2018) 

Johan Persson Göteborg sekreterare 

Rolf B Carlsson Göteborg ledamot (från 2018-01-20—kassör) 

Revisorer Jens Persson, PWC, auktoriserad revisor 

 Rolf Nielsen, Röstånga, verksamhetsrevisor 

Revisorssuppleanter Jonas Grahn, PWC, auktoriserad revisor 

 Anders Ödman, Göteborg, verksamhetsrevisor 

Sammanträden - styrelsen har sammanträtt vid 9 tillfällen under 2017 och 8 under 2018.  

Styrelsen skall enligt stiftelsens stadgar bestå av minst fem personer. Styrelsen har tidigare år bestått 

av sju ledamöter men reducerats efter ändrade personliga förhållanden. Styrelsen har behov av 

minst två ytterligare ledamöter men några ytterligare ledamöter har inte lyckats att engageras under 

2017 och 2018. NSFs valberedning är engagerad i rekryteringsprocessen.  

  



PERSONAL 

Under perioden har styrelsen arbetat med att stärka personalsituationen på Ransberg i enlighet med 

den strategi för Stiftelsen Ransbergs Herrgård som antogs av förbundsmötet 2015.  

Camp Chief/Föreståndare - under 2017 och delar av 2018 var Carl Berggren anställd som Camp Chief. 
Från februari 2018 vikarierade Markus Ternestål och Emilia Sandgren som Camp Chief/Föreståndare 
och från 1/10 2018 delar Markus och Emilia på tjänsten som Camp Chief/Föreståndare. 
Vaktmästeri - Kjell Jonsson 
House Chief - Per Hassel 
Städ - Ingrid Briest, deltid (t o m september 2018) 

Verksamhetsutvecklare - Jakob Eriksson, deltid, fr o m oktober 2018 
Extra personal - Vid behov har timanställd personal anlitats (i köket). 
Under sommaren och delar av hösten 2017 jobbade Nadja Antman med stöd till 
sommarjobbsfunktionärer och program. 
Ideella insatser 
Uppskattning av ideell tid ca 10 000 timmar/år under ett normalår. Under 2018 har den ideella 

arbetsinsatsen varit väsentligt högre för styrelsen p g a en längre sjukskrivning i personalen och de 

effekter som det gav.  

BIFIRMA 

Stiftelsen Ransbergs Herrgård har en bifirma registrerad under namnet – Scout Camp Ransberg.  

ANLÄGGNINGEN 

Under vintern 2017 gjordes en del målningsarbeten i Hammargården och i Bruksgården. Ny 

ventilation i Loftstugan färdigställdes under våren 2017. Lagom till förbundsmötet i juni 2017 anslöts 

Ransberg till fibernätet i Munkfors kommun, vilket gör att surfmöjligheten avsevärt har förbättrats. 

Det har länge varit ett önskemål och nödvändigt för förbundsmötets genomförande.  

Den ena smedstugan har under en tid inte varit användbar p g a skador i golvet. Medel för att 

renovera stugan hade sökts och beviljats sedan tidigare. Arbetet med att färdigställa nytt golv 

genomfördes sent hösten 2017. 

Återkommande problem med vattenförsörjning i framförallt flyglarna under vissa toppar medförde 

att pumpen byttes ut under 2017. I samband med pumpbytet kompletterades dragningen av el till 

pumphuset. Fortsatt arbete med vattnet till flyglarna genomfördes med byte av kallvattenledningar 

hösten 2018. 

Under 2018 har efter räddningstjänstens besiktning ett omfattande arbete 

kring skyddsåtgärder vid brand påbörjats. 

Under hösten 2017 påbörjades arbetet med att byta en del lås på anläggningen 

till ett elektroniskt låssystem på utvalda byggnader. Ett par inbrott på Ransberg 

har gjort att vi valt att öka takten för utbytet av lås under 2018. Inbrotten har 

medfört en hel del merarbete med kontakt med polis och försäkringsbolag. 

Arbetet med att ersätta delar av det som stulits pågår fortfarande. 

Under 2018 har vi bytt bokningssystem för att bl a underlätta bokningar för 

vandrarhemsgäster. Bokning sker numera via booking.com direkt på 

ransberg.com, vilket underlättar administrationen avsevärt. 



VATTENKRAFT 

Hela perioden har präglats av oro kring tillståndet för att 

bedriva dammverksamhet. I stället för att påbörja arbetet 

med att skapa ett minikraftverk i anslutning till 

dammanläggningen på Ransberg har alla kraft gått till att 

säkerställa möjligheten att över huvud  

taget få ha dammen kvar. Att dammen vid Ransberg har 

kungligt privilegiebrev från 1646 väger inte så tungt i Mark- 

och miljödomstolen. Det sedan flera år tillbaka pågående 

”vattenkraftsprojektet” har också under året intensifierats vad gäller hotet mot själva 

dammanläggningen och därmed hela den kulturmiljö som förvaltas vid Ransbergs Herrgård sedan 

1646. Styrelsen lämnade in en ansökan om lagligförklaring av dammen till Mark- och miljödomstolen 

i Vänersborg i början av 2017. Denna ansökan har vid utgången av 2018 ännu inte fått något utslag. 

FUNKTIONÄRER – BELÄGGNING 

Under 2017 var omfattningen av antalet sommarjobbsfunktionärer som tidigare år. Under 2018 blev 

antalet lägre till större delen p g a lägre beläggning. De som kommer och sommarjobbar hos oss gör 

ett fantastiskt värdefullt arbete för anläggningen. Under 2017 gjordes ett första försök att ha en 

person som hade ansvaret för att samordna kring sommarjobbsfunktionärerna. Denna tanke 

utvecklades till 2018 och fungerade i stora drag väldigt bra. Den här personen ska finnas för att stötta 

våra ungdomar och för att hjälpa till att få balans i arbete och fritid. 

När det gäller beläggning påverkades sommaren 2018 av en näst intill obefintlig insäljning under 

framförallt hösten 2017 till stora delar beroende på sjukdom. Sommaren 2018 får under 

omständigheterna betecknas som helt okej utifrån de förutsättningar som de nya föreståndarna har 

haft. 

VERKSAMHET 

Vårfest 

Ransberg arrangerar varje år Vårfest som är en inledning på sommarsäsongen. Den här helgen är det 

samling för sommarjobbsfunktionärer och 2017 även för sommarens konfirmandgrupp. Just denna 

helg blandades arbete för anläggningen med utbildningar i bl a ”första hjälpen” och ”Tryggare 

tillsammans” som en förberedelse för webkursen ”Trygga möten”. Ransberg var också värd för 

Valborgsmässofirandet i Munkfors Kommun. 2018 var genomfördes Vårfesten i något mindre skala. 

En mycket betydelsefull händelse under 2017 var när anläggningen stod värd för Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbunds förbundsmöte (FM). FM är förbundets högsta beslutande möte med delegater från 

hela landet. Vid mötet tas beslut som gäller godkännande av tidigare års verksamhet, nya planer för 

kommande år samt val av ny styrelse mm. Den då helt nya fiberanslutningen var ett lyft för mötet 

som till stor del använder nätbaserad teknik för sitt genomförande. Ca 250 personer deltog i mötet, 

som också på ett mycket positivt sätt ytterligare markerade anläggningens tillgång hos 

huvudmannen.  

Inför förbundsmötet genomfördes ”Värmlandsäventyret” som en paddling från Munkfors till Karlstad 

och Karlstad CCC där IOGT-NTO-rörelsen genomförde sina kongresser. 

Konfirmationsläger  

Ransberg har under lång tid genomfört konfirmationsläger under några sommarveckor där 

scoutäventyr har blandats med läsning inför konfirmationshögtiden i Ransäters Kyrka. Det är färre 

unga som konfirmeras numera och det har därför varit lite upp och ner med möjlighet att genomföra 



ett läger. Sommaren 2017 blev det i alla fall ett 

konfirmationsläger. Ledare och konfirmander hade en härlig tid 

och en solig dag i slutet av sommaren var det dags för 

traditionsenlig konfirmation i Ransäters Kyrka. Dessvärre var 

deltagarantalet lägre än vi tänkt oss och därför blev det ett 

negativt ekonomiskt utfall. I slutet av 2017 beslöts att ställa in 

2018 års läger då endast ett fåtal deltagare anmält sig 

preliminärt. 

Nyårsbal 

Nyårsbalen är ett drogfritt arrangemang som riktar sig till Utmanar- och Roverscouter och planeras 

och genomförs av Utmanar- och Roverscouter med stöttning av Ransberg. Arrangemanget är en 

kombination av folkbildningsaktiviteter t ex dans, vett och etikett, alkoholfritt och balen på 

nyårsafton. Folkbildningsaktiviteterna görs tillsammans med studieförbundet NBV. Arrangemanget 

stöttas också direkt ekonomiskt av NSF då resorna för deltagarna omfattas av förbundets 

reseutjämning för Utmanare och Rover. Arrangerats genomfördes såväl 2017 som 2018 men av olika 

arrangörsgrupper. 

Gäster, läger och andra aktiviteter 

Återkommande gäster hos oss är Västra scoutdistriktet och NSF Värmlands distrikt. Västra 

scoutdistriktet har både under 2017 och 2018 valt att förlägga vinterläger en helg i mars och 

höstläger i september på Ransberg. Värmlands NSFs scoutdistrikt har genomfört JOTA/JOTI och 

Höstugglan och Utmanarugglan under 2017 och 2018. 

De flesta kunderna som årligen brukar besöka oss har även under 2017 och 2018 bevistat 

anläggningen, t.ex. boende för Svenska Rallyts åskådare, Ransäters Filmfestival samt många gäster 

som bor hos oss när de deltar i eller bevistar Ransäters olika spelmansstämmor. 

Under sommaren 2017 gästades anläggningen av några kårläger i slutet av sommaren. Dessvärre är 

dokumentationen kring dessa besök väldigt knapphändig. 

Sommaren 2018 koncentrerades lägren till några sommarveckor. Då sommaren var mycket torr 

öppnades möjligheten att lägga kårläger på ytan mellan Herrgården och dammen vilket var ett 

mycket uppskattat initiativ från gästerna. Gästande kårer var bl a Almtuna med sitt läger ”Astridus” 

där Astrid Lindgren kammade hem Nobelpriset i litteratur och en hejdundrande Nobelfest 

genomfördes i ladan. 

På grund av det torra vädret rådde totalt eldningsförbud under större delen av sommaren. Det 

skapade rejäla utmaningar när det gäller matlagning för lägren men löstes med andra alternativ. 

Erfarenheterna är något att ta med sig framöver. 

Sommaren avslutades med ett besök från Roverscouter från Summit Network UK. I fotbolls VMs 

anda spelades en match mellan Roverscouterna från UK och våra sommarjobbsfunktionärer.  

Vi fick tyvärr inte kliva högst upp på pallen när matchen var slut men nya vänskapsband hade knutits 

och vi på Ransberg är väldigt glada för att få vara en del av när vägar korsas och nya relationer skapas 

över nationsgränserna. 

En helg i september genomfördes Utmanarscouternas Rixhajk som gick från Munkfors till Ransberg. 

Nästan 70 utmanarscouter deltog under helgen.  

 

  



RELATION TILL ANDRA 

NSF som huvudman 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är verklig huvudman för Stiftelsen. Som alla Stiftelser inom 

förbundet har vi ett samverkansavtal som beskriver de förväntningar vi har på varandra som 

samarbetspartners. Samarbetet under perioden har bl a varit Förbundsmöte 2017 och Välkomsthajk. 

Ransbergs Scoutkår 

Under våren 2017 genomförde Ransbergs Scoutkår  

tillsammans med NSFs verksamhetsutvecklare  

Christian Ageland och Anders Andersson, NBV och  

NSF-förbundet ett antal träffar inom konceptet Familje- 

scouting. Till den första träffen kom nästan 100 personer 

med barn i olika åldrar och många vuxna. Ytterligare två  

träffar genomfördes då med något lägre deltagarantal  

men också lättare att hantera.  

Ransbergs Vännerna 

Ransbergs Vännerna har under mycket lång tid stöttat Ransberg genom arbete på arbetshelger och 

även visst ekonomiskt stöd genom bl a Julmarknad. Under en tid har samarbetet fungerat mindre bra 

och styrelsen hoppas att vi framöver ska hitta nya vägar för detta. 

Våra Gårdar 

Genom vårt medlemskap i Våra Gårdar har vi som anläggning möjlighet att på deponi låna ett antal 

konstverk som finns i framförallt gemensamhetsutrymmen. Vi har också möjlighet att få hjälp med 

byggnadstekniska frågor, en hjälp som vi tacksamt tagit emot när det behövts. I slutet av 2018 har ett 

arbete påbörjats med att brandsäkra anläggningen utifrån nya regler för brandskydd. Det kommer att 

kräva en del investeringar framöver och i detta arbete har vi god hjälp av Våra Gårdar. 

Goose Network 

Under perioden har Camp Cheif deltagit i Goose Network. Goose Network är ett utbyte mellan 

scoutanläggningar i Europa där utbytet dels består i erfarenhetsutbyte mellan anläggningarna men 

också i att hjälpas åt att promota andras anläggningar. Under perioden har tidigare Camp Chief 

deltagit i samlingar i Portugal och på Island. En person från Ransberg fick möjlighet att resa till 

Kandersteg för ett utbyte av staff och för att lära sig mer om hur de arbetar där. 

MARKNADSFÖRING 

Under sommaren 2017 genomfördes en kampanj inom Goose Network där ingående anläggningar 
hjälptes åt att presentera och promota en anläggning per vecka. Ransberg var genom dåvarande 
Camp Chief med och syntes i samband med nationella Jamboreen på Rinkabyfälten under 
sensommaren. 

Under 2018 har stiftelsen sett över hur och vid vilka tillfällen vi exponerar anläggningen. Vi 
representerades på Tinget och deltog med en monter vid Demokratijamboreen i Karlstad i 
november. Montern delades med Stiftelsen Kungshols Kurs- och lägergård och Stiftelsen Storvallens 
fjällstugor. Efter samtal med förbundet fick vi under 2018 möjlighet att bättre anpassa Ransbergs 
hemsida till den verksamhet vi bedriver och de behov vi har. Bl a kan våra vandrarhemsgäster boka 
rum direkt på hemsidan via booking.com. I övrigt används anläggningens Facebook-sida lågfrekvent 
men kontinuerligt. 
 

  



EKONOMI/ADMINISTRATION 

I samband med sjukskrivning i personalen, byte av kassör och inbrott på anläggningen fick styrelsen 

anledning att se över de rutiner som funnits för bl a bokningar, fakturering och bokföring. På grund 

av sjukskrivningen har också bortfall i bokningar och fakturering lett till ett betydligt sämre utfall i 

rörelseresultatet än under tidigare år. 2018 har till största delen använts till att reda ut fel under 

2017 och säkra upp rutiner för framtiden. 

Under 2018 förändrades förutsättningarna för det redovisningsföretag vi har använt under ca 10 år. 

Den person som vi jobbat med i det gamla redovisningsföretag var långtidssjukskriven under stora 

delar av 2017 och delar av 2018, samtidigt såldes företaget till en konkurrent. Dessa händelser enskilt 

kan ställa till det men att få flera händelser samma år har resultatmässigt gjort det svårt för 2017 och 

lett till ett nettoresultat på över -400 tkr p g a ovanstående beskrivna orsaker. Numera har stiftelsen 

en två redovisningsbyråer då den som tog över den gamla inte tillhandahåller löneadministration 

utan det sköts av ett eget redovisningsföretag. 

 

Under 2018 har styrelsen och inte minst våra nya föreståndare gjort ett omfattande arbete för att 

rätta till bristerna i rutiner, begränsa kostnadsmassan samt det mest glädjande ökat den externa 

försäljningen. I skrivande stund är 2018 årsredovisning i slutfasen och mindre justeringar kan 

fortfarande ske. Dock ser årets nettoresultat ut att hamna på ett litet överskott vilket är synnerligen 

glädjande mot det svåra året 2017. 

Stora insatser har gjorts för att förenkla den löpande administrationen och inte minst vad gäller de 

ekonomiska delarna. Nya bokningsrutiner har automatiserats och kundbetalningar förenklats. 

Betydande insatser har gjorts för att förenkla och automatisera kommunikationen mellan 

redovisningsbyråer och Ransberg. Detta arbete kommer att ytterligare utvecklas under 2019. 

 

Ransberg april 2019 

Styrelsen för Stiftelsen Ransbergs Herrgård 

 

 

Maria Hill   Rasmus Lindberg  Rolf B Carlsson 

Ordförande   Vice ordförande   Kassör 

 

 

Johan Persson   David Nilsson 

Sekreterare   entledigad ledamot  

 


