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Verksamhetsberättelse för Partille Scoutkår 2018 

Styrelsen har under året bestått av:  

Per Woxenius, ordförande 

Maria Rolandsson, vice ordförande 

Anders Baaz, Kassör 

Rickard Norman, Lokalansvarig 

Johan Järpfjord 

Johan Sjöström 

 

Den viktigaste uppgiften för styrelsen har varit att skapa förutsättningar för en bra 

verksamhet för våra barn och ungdomar. 

Ekonomin är fortsatt mycket god och antalet medlemmar har ökat kraftigt under 2018. 

Sju protokollförda möten hölls under verksamhetsåret.  

Else-Marie Lång och Charlotte Walldal har varit revisorer. Marita Dahl har varit 

revisorssuppleant. 

Pernilla Borglin valdes som Kårledare på årsmötet.   

Vi har under året passerat 100 medlemmar varav 80 är under 21 år. 2017 var vi 83 

medlemmar. 

Alla avdelningar förutom utmanare och Rover växer. 

Avdelningar och ledare 

Vi inleder med ett citat från Erik Borglin: ”Roligt att blicka tillbaka på ett år som har känts 

väldigt bra.”  

Vårens tema var vatten. Höstens tema var Partille Scoutkår 80 år.  

Vi har fem avdelningar; Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare och Rover. 

Spårare, Upptäckare, Äventyrare har alla fyllts till max med 20–25 medlemmar i varje grupp. 

Vi har kö till dessa avdelningar. Utmanare och Rover är väsentligt mindre men har väl 

fungerande verksamhet.  

Den positiva trenden med yngre aktiva ledare har hållit i sig. Vi har sex stycken aktiva unga 

ledare. 

Avdelningarna har varit enligt följande: 

• Spårare, avdelningen Indianerna, årskurs 2 och 3 på onsdagar. 21 barn har varit med i 

denna grupp. Under våren var Per Woxenius, Karin Tidlund, Johan Sjöström, Torkel 

Frings och Sofia Gärdsfors ledare. Under hösten var Per Woxenius, Johan Sjöström, 

Torkel Frings, Olof Woxenius, Tindra Järpfjord, Linda Corneliusson, Stefan Vajta 

och Sofia Gärdsfors ledare. De mest bejublade mötena var när vi rensade upp i 

Bäcken. Föräldrarna var kanske inte lika lyckliga då det krävdes viss sanering av 

kläder efteråt. 

• Upptäckare, årskurs 4 och 5 på torsdagar. Avdelningen Fåglarna har nu ett rop: 

AL: Gammelfågeln börjar undra? 



2018  

 

 Partille scoutkår e-post: info@partillescoutkar.se 

Pukegården hemsida: www.partillescoutkar.se 

Stora Pukevägen 20 bg: 5981–8690 

433 70 Sävedalen  

 
Alla: Vi är fåglar att beundra! 

Ugglan: Ugglan stark på tysta vingar 

Svalan: Svalan högt i skyn sig svingar 

Örnen: Örnen alla byten tingar 

Falken: Falkens skarpa öga spejar 

Alla: Alla saker kan vi greja 

FÅGLARNA! 

Under våren börjar ett par nya barn och vi är 18 scouter fördelade på tre patruller. 

Ledare är Erik Borglin, Erik Gustavsson och August Baaz. Vi fokuserar på 

avdelningen, genom rop, avdelningssölja och besök på vår ceremoniplats, fåglarnas 

klippa. Scoutkåren fyller 80 år, vilket vi uppmärksammar med ett iskallt besök, inlåsta 

på scoutmuseets parkering. 

 

Upptäckarscouter har fikapaus på väg till en öde ö. 

Under terminen är uppslutningen på mötena mycket stor, medan utfärderna lockar 

färre än hälften, Harry Potterlägret som ett undantag. 

Höstterminen börjar med flera nya barn som vill bli medlemmar. Vi startar en ny 

patrull, Örnen och blir 24 scouter på avdelningen. Ledare är Erik B, August B, Andrea 

Walldal och Karin Tidlund. Nu stor uppslutning på hajkerna, över 50 % av scouterna 

med. 

• Äventyrare, avdelningen Rovdjuren, årskurs 6 till 8 på torsdagar. Avdelningen bestod 

under våren av ca 18 scouter och under hösten av 25 Scouter, indelade i fyra patruller. 

Ledare under våren var Pernilla Borglin, Maria Rolandsson, Anna Nordholm och 

Anna Wahlberg. Ledare under hösten var Pernilla Borglin, Erik Gustavsson, Anna 

Nordholm och Anna Walberg.  

• Utmanare, årskurs nio samt gymnasieungdomar. Under hösten har vi tre Utmanare 

som träffas på onsdagar, ledare Erik Borglin. Det finns ytterligare några som är en 

sorts hang-around med ett eget projekt. 

• Rover: Vi har fem aktiva Roverscouter 
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Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt god med en vinst på 36kSEK.  

Hyresintäkterna har varit 22kSEK. Utöver det har vi haft serviceintäkter på 15 kkr. Detta är 

lika mycket som föregående år.  

Vi fick en privat gåva om 2300 SEK. Gesten och pengarna är mycket uppskattade.  

Höstlägret subventionerades av kåren.  

Se även den ekonomiska redovisningen. 

Pukegården 

Maria Rolandsson har varit ansvarig för uthyrningen. Rickard Norman har tagit över som 

lokalansvarig. 

Vi har under året haft inbrott i källaren. En brandsläckare och projektor stals och källardörren 

förstördes. Det har också gett oss extra arbete.  

Vi har under 2018 fortsatt att fokusera på att underhålla lokalerna och infört noggrann 

städning varje vecka. Ofta av Maria eller Marita men även av våra äldre Scouter som gör 

detta mot en viss ersättning.  

Aktiviteter 

Datum Till Vad Vem 
 

03-jan 07-jan E-kurs Äventyrare E-kurs på Gilwell-stugan i Sörmland 

25-feb 
 

Årsmöte Alla 
 

03-mar 04-mar Vinterhajk Upptäckare Vintrig vandring från Härkeshult till scoutstugan 

Bockudden, delvis över sjöar. Alla pass var TV-

program och is och livräddning var 

huvudpunkter i Scout-TV tablån. 8 scouter och 5 

ledare deltar och hej vad kul vi har med isen! 

10-mar 11-mar Övernattning Spårare Full fart under en lång kväll med våra spårare. 

Temat var Mello eftersom finalen gick samma 

kväll.  

11-mar 
 

Arbetsdag Alla Som vanligt bra uppslutning.  

03-apr 04-apr Övernattning Äventyrare Patrullövernattning i scoutkåren Tors stuga på 

Björkö. Patrullerna planerade och genomförde 

själva hela programmet, samt planerade och 

handlade maten själva. 

22-apr 
 

St Georg samt 

familjedag 

Alla Vi hade ett trivsamt St Georgsfirande i skogarna 

nära Ödegärdet med ett många deltagare. 
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27-apr 29-apr Äventyret 

med 

övernattning 

Äventyrare Scouterna var med på distriktsarrangemanget 

Äventyret som gick av stapeln i Torslanda. 

Övernattning i fjälltält två nätter och vandring på 

dagarna med olika poängstationer. 

28-apr 
 

Äventyret Upptäckare 6 scouter i två patruller deltar. Ugglan 3:a 

10-maj 13-maj Kristi 

Himmel-

färdsläger 

Alla Kristi Himmelfärdsläger på Vintermyst 

tillsammans med Redbergslid och Kortedala. 

Harry Potter-tema och fantastiskt väder. 

01-jun 03-jun Kanothajk Äventyrare Kanothajk i Viskan och Stora Hålsjön med två 

övernattningar i vindskydd och ett fantastiskt 

väder 

02-jun 03-jun Kanothajk Upptäckare Kanothajk på Kåsjön med 7 scouter och 3 ledare. 

Vi njuter av varmt väder och skönt scoutliv på en 

öde ö. 

30-jul 03-aug Tri-Camp 

Zirkonium 

XVIII 

Upptäckare 

och äldre 

Tema Zirkonium på Kragenäs i strålande väder 

kan ju inte bli annat än succé. En problemet var 

ju att det var eldningsförbud…  

3 Upptäckare, 5 Äventyrare och 7 ledare från 

oss, delade by med Redbergslid. Över 200 

deltagare, drygt hälften från England och 

Holland.  

03-aug 05-aug After Camp Upptäckare 

och äldre 

Efter lägret tog vi emot ett dussintal scouter på 

home hospitality. 

29-sep 
 

Daghajk Spårare En härlig höstdag gick vi från Scoutstugan till 

Furåstjärn.  

06-okt 07-okt GÖK och 

hajk 

Upptäckare 12 scouter deltar på GÖK och 10 övernattar, 3 

ledare. Efter GÖK lagar vi mat över öppen eld 

och övernattar sedan i Göta Lejons scoutstuga. 

07-okt 08-okt Hajk Äventyrare Hajk i Delsjöområdet efter GÖK-tävlningen. 

Övernattning i vindskydd vid Östra Långvattnet 

20-okt 
 

Arbetsdag Alla Många deltagare gjorde att vi kunde röja 

ordentligt både ute och inne.  

17-nov 18-nov Kårläger Alla Höstlägret tillbringades även i år i Vänersborg. 

Drygt sextio Scouter och Ledare var med. Det 

var en hel del dramatik med rymlingar och 

polishelikoptrar (på riktigt). Temat var tidsresan 

för att fira att kåren är 80 år.  
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05-dec 
 

Julavslutning Alla Avslutningen var riktigt trivsam fin och bra med 

stor uppslutning av föräldrar, ledare och barn. 

Mer än 130 personer kom. Nytt rekord igen! 

12-dec 
 

80-årsfest Ledare och 

styrelse från 

förr och nu 

80-årsfirande med fika och bildspel.  

Utbildning mm 

Under året har Erik B Utbildning för utbildare.  

Första veckan i januari 2018 var Äventyrarna Tindra, Minna, Elsa, Karin, Kajsa, Torkel och 

Alex på patrulledarutbildning. Även tre ledare var med på denna utbildning.  

Olof och Torkel var på ledarskapskurs i Landvetter.  

Pernilla har gått den högre ledarutbildningen Treklöver Gilwell i Kanada under sommaren. 

 

Övrigt 

Vårt lokala initiativ har även i år varit samarbetet med kårer i regionen. Vi har haft 

gemensamt Kristi Himmelfärdsläger med Redbergslids och Kortedala Scoutkår.  

På årets distriktsarrangemang Äventyret bidrog scoutkåren med tre kontroller med 

superhjältetema. Vi höll i eldning för Spårare och Upptäckare samt surra kastmaskin och 

Kims spel i ett mörkt tält för Äventyrare och Utmanare. Vår insats räddade söndagens 

program när vi bidrog med 2 av 3 kontroller. 

Framför allt så har vi ordnat Tri-Camp med kårer i närområdet och med gäster från Holland 

och England. Ett mycket lyckat och roligt arrangemang.  

  


