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Verksamhetsberättelse för Partille Scoutkår 2017 

Styrelsen har under året bestått av:  

Per Woxenius, ordförande 

Maria Rolandsson, vice ordförande 

Anders Baaz, Kassör 

Johan Järpfjord, Sekreterare 

Johan Sjöström, allt-i-allo 

August Trabjerg, Utmanarrepresentant under våren  

 

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. 

 

Pernilla Borglin har varit kårledare. 

Valberedningen har bestått av Erik Borglin och Barbro Baaz. 

Erik Borglin har varit kårens representant i GÖK (Göteborgs Östra Kårer), han har dessutom 

varit huvudansvarig för distriktets tävling ”Äventyret”. 

 

Vi har under året varit 83 medlemmar varav 61 är under 21 år. 2016 var vi 80 medlemmar. 

Alla avdelningar förutom utmanare växer. 

Avdelningar och ledare 

Vi har fyra avdelningar, med 10-21 barn och ungdomar i varje avdelning samt en avdelning 

med fem ungdomar.  

En mycket positiv förändring under året är att de flesta av Utmanare/Roverscouterna nu även 

är aktiva som hjälpledare.  

 

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. Arton barn har varit med i denna grupp. Under våren var Per Woxenius och 

Karin Tidlund ledare. Under hösten var Per, Karin och Johan Sjöström ledare, Torkel 

Frings och Sofia Gärdsfors var hjälpledare. Olof Woxenius och Tindra Järpfjord var 

också aktiva på en del möten. Temat under våren var Spårarskogen och många möten 

hölls i skogen. Under hösten var temat ”Sagor och Sägner” och vi läste mycket 

samtidigt som vi hade aktiviteter på mötena.  

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

Erik Borglin, Anna Wahlberg, August Trabjerg och Andrea Walldal som ledare under 

våren. Ledare under hösten var Erik Borglin, Andrea Walldal, August Baaz och Erik 

Gustafsson. Programmet är varierat, med fokus på uteaktiviteter.  
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• Äventyrare, årskurs 6 till 9 på torsdagar. Avdelningen består av drygt 20 scouter 

indelade i fyra patruller. Ledare under våren var Pernilla Borglin och Maria 

Rolandsson. Under hösten var Pernilla Borglin, Maria Rolandsson, Anna Nordholm 

och Anna Wahlberg ledare.  

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

• Rover: Vi har fem aktiva Roverscouter 

Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt god med en vinst på 11kSEK. Detta är dock en minskning från 2016.  

Uthyrningen har minskat något eftersom vi inte har möjlighet att bedriva uthyrningen lika 

aktivt som tidigare. Från och med hösten hyr vi som mest ut en gång per helg. 

Hyresintäkterna har varit 22kSEK. Utöver det har vi haft serviceintäkter på 16 kkr. Allt fler 

som hyr är från närområdet. Utöver det så har vi uthyrt till bridge, pingis och yoga. 

Vi fick en gåva från Pia Sundh och Dag Hanstorp om 10kSEK. Gesten och pengarna är 

mycket uppskattade.  

Höstlägret subventionerades av kåren.  

Se även den ekonomiska redovisningen. 

Pukegården 

Maria Rolandsson har tagit väldigt mycket ansvar för Pukegården detta år. Tack!  

De största investeringarna under 2017 var utebelysning som Spårarföräldern Shane Farner 

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

underhålla Pukegården.  

Vi har under 2017 fortsatt vårt 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 vilket de sköter med stort ansvar.   
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Aktiviteter 

När Vad  Vem  

26/2 Årsmöte Alla  

17-18/3 Övernattning  Spårare Full fart under en lång kväll med våra spårare. 

25-26/2 Övernattning Äventyrare Patrullövernattning i friluftsfrämjandets 

anläggning Härsjönäs. Patrullerna höll i 

programmet själva! 

19/3 Arbetsdag Alla Arbete utomhus inför utomhussäsongen. 

1-2/4 Övernattning Upptäckarna Start och mål i Tollered. Vi övernattade i 

Tollereds lilla mysiga stuga. Gick spår och 

lagade mat ute över öppen eld. Anna och 

Andrea planerade. 

22-23/4 Hajk Äventyrarna Äventyrarna hade vandringshajk, letade efter St 

Görans amulett och sov i fjälltält i 

Lexbyområdet. Anslöt till St Georgsfirandet på 

söndagen,  

23/4 St Georg samt 

familjedag 

Alla Vi hade ett trivsamt St Georgsfirande i 

skogarna nära Lexby med ett sjuttiotal 

deltagare.  

6/5 Äventyret Upptäckarna 

Utmanarna 

Två patruller deltog.  

Erik B var ansvarig för hela arrangemanget, och 

Partilles utmanare höll i en kontroll, och 

föräldrar hjälpte till på andra kontroller. 

6-7/5 Äventyret – 

hajk med 

övernattning 

Äventyrarna En Äventyrarpatrull deltog i tävlingen som var 

skojig med fint väder. Övernattning i Råhult i 

närheten av Jonsered. 

25-28/5 Kristi Himmel-

färdsläger 

Alla Kristi Himmelfärdsläger på Vintermyst 

tillsammans med Redbergslid. Wild Scoutstema 

och fint väder med årets varmaste dagar.  

2-3/6 Kanothajk Äventyrare Kanothajk i Torskabotten 

- Jamboree Upptäckare, 

Äventyrare 

och Utmanare 

Vi var inte ensamma. Över 10 000 scouter var 

där. Vi delade by med Redbergslid. 

1/10 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.  

30/9-1/10 Övernattning Äventyrare Övernattning vid Pukegården. Några sov inne 

och några i vindskydd.  

7/10 Tävling Äventyrare, 9 

st Upptäckare 

och Ledare 

GÖK Open, Göteborgs Östra kårers 

hösttävling. Äventyrarna deltog med en patrull, 

Upptäckarna med två patruller och ledarna höll 

i en kontroll för personliga mått.  

7-8/10 GÖK + 

övernattning 

Upptäckare 

8 st 

Upptäckarna gjorde en kombo och sov över på 

tävlingsplatsen i Dammekärrs orienteringshus. 
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Vi lagade all mat över öppen eld och hade 

skattjakt. 

5/11 Arbetsdag Alla Många aktiva föräldrar deltog. Bland annat 

grävde vi för att kunna dra el för utebelysning. 

18-19/11 Kårläger Alla Höstlägret tillbringades i ett snöigt Vänersborg. 

Drygt fyrtio scouter och alla kårens ledare var 

med. Temat var Snövit och de tre grisarna 

Bruse. Tågresan till Vänersborg var väldigt 

spännande! Några sov i militärtält, några ute. 

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

med stor uppslutning av föräldrar, ledare och 

barn. Mer än 100 personer kom. Nytt rekord! 

Kanske även det uslaste vädret någonsin? 

 

Utbildning mm 

Under året har Erik B Utbildning för utbildare. Första veckan i januari 2017 var Äventyrarna 

Torkel, Thea och Alex på patrulledarutbildning. Även Pernilla och Maria 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 Jamboree utanför Kristianstad.   

 

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

 

Under året har vi köpt flera begagnade kanoter.  

  


