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Verksamhetsberättelse för Partille Scoutkår 2016 

Styrelsen har under året bestått av:  

Per Woxenius, ordförande 

Maria Rolandsson, vice ordförande 

Anders Baaz, Kassör 

Karin Tidlund, Sekreterare 

Johan Järpfjord, allt-i-allo 

August Trabjerg, Utmanarrepresentant 

 

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

ungdomar.  

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

Fem protokollförda möten hölls under verksamhetsåret.  

 

Anders Baaz har varit kassör. Else-Marie Lång och Charlotte Walldal har varit revisorer. 

Marita Dahl har varit revisorssuppleant. 

 

Vi har under året varit 80 medlemmar varav 58 är under 21 år. 2015 var vi 78 medlemmar. 

Ett tiotal barn står i kö för att börja som Spårare.  

Avdelningar och ledare 

Vi har fyra avdelningar, med 10-20 barn och ungdomar i varje avdelning samt en avdelning 

med tio ungdomar.  

 

Åldersfördelning har varit enligt följande: 

 Spårare, årskurs 2 och 3 på onsdagar. Vi har även några förstaklassare i denna grupp 

men vi går gradvis mot att ha en avdelning med enbart barn från andra och tredje 

klass. Tjugo barn har varit med i denna grupp. Under våren var Per Woxenius, Karin 

Tidlund och Andrea Walldal ledare. Under hösten var Per, Karin, Lucas Welander, 

Helene Gramming och Erik Engelbrecht ledare.  

 Upptäckare, årskurs 4 och 5 på torsdagar. Ett femtontal barn är med i Upptäckarna 

med Pernilla Borglin och Maria Rolandsson som ledare under våren. Ledare under 

hösten var Erik Borglin, Andrea Walldal och Johan Sjöström. Programmet är varierat, 

med fokus på uteaktiviteter. Patrullkojor var uppskattat. Avdelningen Fåglarna har ett 

nytt rop: 

Ledaren: Gammelfågeln börjar undra? 

Alla: Vi är fåglar att beundra! 

Ugglan: Ugglan stark på tysta vingar! 

Svalan: Svalan högt i skyn sig svingar! 

Falken: Falkens skarpa öga spejar! 

Alla: Alla hinder kan vi greja! 

FÅGLARNA! 
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 Äventyrare, årskurs 6 till 8 på torsdagar. Avdelningen bestod under våren av cirka 15 

scouter indelade i två stora patruller. Programmet har som vanligt varit varierat, men 

med ett större fokus på patrullen, och att dom själva skapar delar av programmet. Ett 

par möten har vi haft tillsammans med Redbergslid. Ledare under våren var Erik 

Borglin och Erik Gustafsson. Under hösten har några tillkommit och andra slutat. 

Gruppen är nu indelad i tre mindre patruller. Med Pernilla Borglin och Maria 

Rolandsson som ledare. Avdelningen har ett nytt rop: 

 

Liten, stark och väldigt tjock 

Alla ryms i våran flock 

Skarpa ögon, snabba tassar 

Livet uti skogen passar 

Tillsammans når vi våra mål 

Hör nu här på vårat vrål 

ROVDJUREN!! 

 Utmanare, årskurs nio samt gymnasieungdomar. Under våren hade vi sex Utmanare. 

Under hösten tio stycken, indelade i två grupper. Ledare har varit Erik Gustafsson. 

Ekonomi 

Ekonomin har förbättrats ytterligare och överskottet var hela 72kkr. Av detta ingår intäkter på 

20kSEK av engångskaraktär för hjälp vid invigningen av Partille Arena. 

Uthyrningen har genererat något ökande inkomster till 28 kkr. Utöver det har vi haft 

serviceintäkter på 20 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 

Maria Rolandsson har tagit väldigt mycket ansvar för Pukegården detta år. Bland annat har 

hon lagt ner ett omfattande arbete med att uppdatera våra kontrakt med de som hyr fasta tider 

och även de som hyr vid enstaka tillfällen. Tack!  

De största investeringarna under 2016 var bredband samt ommålning av baksidan. 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 installerades under hösten efter kraftiga förseningar. 

Vi har under 2016 ökat vår fokus 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.  

  



2016  

 

 Partille scoutkår tel: 0705-68 67 64 

Pukegården e-post: info@partillescoutkar.se 

Stora Pukevägen 20 hemsida: www.partillescoutkar.se 

433 70 Sävedalen bg: 5981-8690 

 

Aktiviteter 

När Vad  Vem  

28/2 Familjedag Alla Ett trettiotal scouter, föräldrar, syskon och 

släktingar kom till Utbyklipporna.  

28/2 Årsmöte Alla  

11-12/3 Övernattning  Spårare Full fart under en lång kväll med våra spårare. 

19-20/3 Övernattning Äventyrare Patrullövernattning i Björkekärrs scoutlokal. 

Patrullerna själva höll i det mesta av 

programmet, hög närvaro. 

16/4 Badkarsrally Alla Utmanarna samt Erik och Pernilla Borglin 

ställde upp på denna ärevördiga tävling. Vann! 
Senare fick Utmanarnas ”flytetyg” bärgas från 

Säveåns botten.  

21/4 St Georg Alla Vi hade ett trivsamt St Georgsfirande i 

Sävedalens Kyrka med ett sjuttiotal deltagare.  

23-24/4 Fåglarnas hajk Upptäckare Hajk med gourmétema och tältövernatting vid 

Furåstjärn – samt med snö! 

22-24/4 Äventyret med 

övernattning 

Äventyrarna Scouterna fann egen lägerplats på utbyberget, 

och genomförde sedan Tävlingen Äventyret för 

att avsluta med övernattning i Kortedalas 

scoutstuga. 

24/4 Arbetsdag Alla Arbete utomhus inför utomhussäsongen.  

5-8/5 Kristi Himmel-

färdsläger 

Alla Kristi Himmelfärdsläger på Vintermyst 

tillsammans med Redbergslid. Sagan om 

ringen-tema och fint väder. 

4-5/6 Kanothajk Utmanare och 

äventyrare 

 

30/6-6/8 Fjälläger Upptäckare, 

Äventyrare 

och Utmanare 

Fjälläger tillsammans med Redbergslids 

scoutkår, med dagsutflykter, båtfärder, egen 

fotsalva, vandring med renar, toppbestigningar 

och övernattningar på fjället. 

18/9, 21/9 Övrigt Utmanare Vi hjälpte till som parkeringsvakter vid 

invigning av Partille Arena. Det var kul att vara 

med samtidigt som vi fick en bra ersättning för 

detta.  

25/9 Daghajk Spårare En härlig höstdag gick vi från Scoutstugan till 

Härlanda Tjärn. På vägen njöt vi av den 

vidsträckta utsikten vid Getryggen.  

2/10 Arbetsdag Alla Rekordmånga deltagare. Vi fick därför massvis 

gjort! Exempelvis röjde vi mycket på baksidan.  

17-18/9 Hajk Upptäckare Hajk i Delsjöområdet med Kapten Noo.  

Piraten hade lämnat en stor skattkarta i bitar. 

Övernattning i tält vid Furåstjärn. 

17-18/9 Hajk Äventyrare Hajk i Delsjöområdet med Kapten Noo tema. 

Övernattning i vindskydd vid Östra Långvattnet 

1/10 Tävling Äventyrare GÖK Open, Göteborgs Östra kårers 
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och Ledare hösttävling. Äventyrarna deltog med två 

patruller och ledarna höll i en eldningskontroll.  

12-13/11 Kårläger Alla Kårläger med start i Ödenäs och övernattning 

vid Solvik nära Töllsjö. Fina spår och roliga 

aktiviteter i vintrigt väder. Temat var 

Rymdäventyret. 

7/12 Julavslutning  Alla Avslutningen var riktigt trivsam fin och bra 

med stor uppslutning av föräldrar, ledare och 

barn. Mer än 90 personer kom! 

 

Utöver detta hade Utmanarna bland annat Videohajk och Invigningshajk för nya Utmanare. 

Utbildning mm 

Under året har Andrea gått Leda scouting och Erik B Utbildning för utbildare. Första veckan 

i januari 2016 var Äventyrarna Ivar, Ludde, Olof, Thea och Tindra på patrulledarutbildning. 

August T var med som Utmanare. Även tre ledare 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 Fjälläger med Redbergslid.  

Vi är sedan ett år med i GÖK, Göteborgs Östra Kårer.  

  


