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Verksamhetsberättelse för Partille Scoutkår 2015 

Styrelsen har under året bestått av:  

Per Woxenius, ordförande 

Maria Rolandsson, vice ordförande 

Anders Eriksson, Ansvarig för Pukegården 

Anders Baaz, Kassör 

Karin Tidlund, Sekreterare 

August Trabjerg, Utmanarrepresentant 

 

Den viktigaste uppgiften för styrelsen har varit att ha en bra verksamhet för våra barn och 

ungdomar.  

Ekonomin är fortsatt mycket bra och antalet medlemmar har även detta år ökat. 

Fem protokollförda möten hölls under verksamhetsåret.  

 

Anders Baaz har varit kassör. Martin Dahl och Else-Marie Lång har varit revisorer. Marita 

Dahl har varit revisorssuppleant. 

 

Vi har under året varit 78 medlemmar varav 55 är under 21 år. 2014 var vi 70 medlemmar. 

Avdelningar och ledare 

Vi har fem avdelningar, fyra med ett tiotal barn i varje avdelning samt en avdelning med sex 

ungdomar. Vi har lyckats att få en jämnare åldersfördelning och kan därför följa den 

indelning som Scouterna rekommenderar centralt.  

 

Åldersfördelning under hösten har varit enligt följande: 

 Bäver, årskurs 1 på onsdagar. Vi har ett tiotal barn som sällan missar ett möte. Ledare 

är Per Woxenius och Karin Tidlund.  

 Spårare, årskurs 2 och 3 på onsdagar. Vi har även där ett tiotal barn. Ledare är Thilda 

Ullström och under våren Thomas Weddmark och hösten Andrea Walldal. Många 

aktiviteter görs med Bäverscouter men vi har en större svårighetsgrad för Spårarna.  

 Upptäckare, årskurs 4 och 5 på torsdagar. Under våren var ett femtontal barn med i 

Upptäckarna med Pernilla Borglin och Miranda Hanstorp som ledare. Under hösten 

ett tiotal barn då många gick över till Äventyrarna. Ledare under hösten var Pernilla 

Borglin och Maria Rolandsson. 

 Äventyrare, årskurs 6 till 8 på torsdagar. Avdelningen bestod under våren av ett tiotal 

ungdomar. Under hösten hade detta växt till närmare 20. Ledare har varit Erik Borglin 

och under våren även Anton Mohlin.  

 Utmanare, gymnasieungdomar. Vi har 6 Utmanare som sällan missar några möten. 

Det är ett tight och sammansvetsat gäng. Ledare har varit Erik Gustafsson. 
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Ekonomi 

Ekonomin har förbättrats ytterligare och överskottet var hela 48kkr.  

 

Uthyrningen har genererat något ökande inkomster till 24 kkr. Utöver det har vi haft 

serviceintäkter på 18 kkr. Pukegården är uthyrd många helger. Allt fler är från närområdet. 

Utöver det så har vi uthyrt till bridge, pingis, yoga och babyrytmik.  

 

Se även den ekonomiska redovisningen. 

 

Pukegården 

Anders Eriksson är ansvarig för Pukegården och är driftig och håller en bra allmän koll på 

Pukegården. Den viktigaste investeringen under 2015 var ljudisolering i köket, renovering av 

kök samt bygge av ny miljöbod och eldstad.  

Lennart Sjöström och Roger Edlund har även i år hjälpt till att underhålla Pukegården.  

Marita Dahl, Daniel Medina och Lennart Sjöström gör en stor insats för att få uthyrningen att 

fungera. Barbro Baaz och Per Woxenius hjälper till med uthyrningen på onsdagar.  

 

Bredband via fiber beställt tack vare stöd från Partille Kommun. 

Aktiviteter 

När Vad  Vem  

22/2 Familjedag Alla Ett fyrtiotal scouter, föräldrar, syskon och 

släktingar kom till Prästtjärn.  

22/2 Årsmöte Alla  

13-14/3 Övernattning  Spårare Full fart under en lång kväll med våra spårare. 

12/4 Badkarsrally Alla Utmanarna samt Erik Borglin ställde upp på 

denna ärevördiga tävling.  

23/4 St Georg Alla Vi hade ett trivsamt St Georgsfirande i 

Sävedalens Kyrka med ett sjuttiotal deltagare.  

26/4 Hajk Spårare och 

upptäckare 

Hajk med perfekt väder i Johannebergs 

Scoutstuga i närheten av Öjareds golfbana.  

26/4 Hajk samt 

tävlingen 

Äventyret 

Äventyrare 

och utmanare 

Strapatsrik helg 

15-17/5 Kristi Himmel-

färdsläger 

Alla Kristi Himmelfärdsläger på Vintermyst 

tillsammans med Redbergslid.  

12-14/6 Kanothajk Utmanare och 

äventyrare 

Utmanande kanothajk i Kinnatrakten 

3-9/8 Tri-Camp i 

England 

Alla Läger i England med perfekt väder.  

27-28/9 Hajk Alla Daghajk för de minsta. Övernattning och 

vandring för de äldre.  

2-4/10 Hajk Äventyrare Hajk samt tävling.  

3/10 Tävling Alla GÖK Open, Göteborgs Östra kårers 

hösttävling. Bland Upptäckare var vi bäst av 20 

patruller. Bland Äventyrare var vi bäst av 24 

patruller. 
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7-8/11 Kårläger Alla Kårläger vid Lilla Härsjön. Fina spår och roliga 

aktiviteter.  

2/12 Julavslutning  Alla Avslutningen var riktigt trivsam fin och bra 

med stor uppslutning av föräldrar, ledare och 

barn. Mer än 90 personer kom! 

Utbildning mm 

Under året har scoutkåren inte haft några ledare på utbildning. Första veckan i januari 2015 

var fem Äventyrare, en Utmanare på utbildning i Sörmland. Även två ledare och en förälder 

var med på denna utbildning.  

Övrigt 

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

gemensamt Kristi Himmelfärdsläger med Redbergslids Scoutkår Under sommaren var 

Upptäckare, Äventyrare och Utmanare på Tri-Camp läger i England. En Utmanare var på 

World Scout Jamboree i Japan. 

 

Under året blev vi medlemmar i GÖK (Göteborgs Östra Kårer). GÖK ordnar bland annat 

tävlingen GÖK Open.  


