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Verksamhetsberättelse för Partille Scoutkår 2019 

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 god och antalet medlemmar har ökat kraftigt under 2019. 

Sju protokollförda möten hölls under verksamhetsåret.  

Else-Marie Lång och Charlotte Walldal har varit revisorer. Pia Wihlborg har varit 

revisorssuppleant. 

Pernilla Borglin valdes som Kårledare på årsmötet.   

Vi har under året växt till 132 medlemmar varav 96 är under 21 år. 2018 passerade vi 100 

medlemmar och 2017 var vi 83 medlemmar. Vi har dessutom en kö med 20 barn som vill 

börja.  

Vi har under året startat en Spåraravdelning till, Vargungarna. Alla avdelningar förutom 

Rover växer. 

 

Bild från höstavslutningen. 170 barn och vuxna deltog. Ett bevis på att kåren växer. 
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Avdelningar och ledare 

Vi har fem avdelningar under hösten; Spårarna Indianerna, Spårarna Vargungarna, 

Upptäckarna Fåglarna, Äventyrarna Rovdjuren och Utmanarna Svamparna. På våren hade vi 

också en Roveravdelning.  

Vid årsskiftet 2019/2020 var vi: 

 37 Spårare 

 22 Upptäckare 

 26 Äventyrare 

 4 Utmanare 

 

Under året har vi fått många föräldrar att aktivera sig som ledare och hjälpledare. Detta är 

verkligen uppskattat då fyra av våra yngre ledare flyttat från Göteborgsområdet för att 

studera.  

Kåren har fått ett stort uppsving i medlemsantal, och under sommaren ville många nya börja. 

I kön fanns scouter till en liten spåraravdelning till och barn som vill börja i alla åldrar från 

årskurs ett till fem. Äventyraravdelningen är även den i princip full, med fem patruller, men 

de som vill har ändå fått plats där. 

Dessa har varit ledare under året: 

 Ledare vår 2019 Ledare höst 2019 

Indianerna Per Woxenius, Johan Sjöström, 

Stefan Vajta, Torkel Frings, 

Tindra Järpfjord, Sofia Gärdsfors, 

Linda Corneliusson, Olof 

Woxenius 

Per Woxenius, Johan Sjöström, Stefan 

Vajta, Jenny Klingberg, Katarina 

Leffler, Mats Kihlström, Olof 

Woxenius 

Vargungarna - Erik Borglin, Anna Johannesson, 

Linda Jansson, Petra Treville 

Fåglarna Erik Borglin August Baaz, Anna 

Nordström 

Erik Gustavsson, Torkel Frings, 

Tindra Järpfjord, Caroline Riverborn 

Rovdjuren Pernilla Borglin, Anna Wahlberg, 

Erik Gustavsson 

Pernilla Borglin, Anna Wahlberg, 

Fredrika Biörnerud  

Utmanarna Erik Borglin Erik Borglin 

Rover Gemensamt ledarskap - 

Gemensamma aktiviteter 

Vi hade kombinerat St Georgsfirande och familjedag den 27 april.   

Under våren hade vi ett lyckat Kristi Himmelfärdsläger på Sparreviken trots en väldigt regnig 

inledning. Lägret var i KFUM scoutkårers regi. Kul att åter vara med på det, senast var det 

cirka fem år sedan. 
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Anna, Johan Stefan och Alice njuter i solen på Kristi Himmelfärdslägret, Spårarscouter letar 

krabbor på Kristi Himmelfärdslägret 

 

Sommarlägret hölls på Kragenäs.  

Under hösten hade vi ett roligt gemensamt läger på Backamo lägerplats. Temat var 

Minecraft. Vi är nu så många på höstlägret (80 personer) att det till och med är svårt att hitta 

gemensamma anläggningar.  

Julavslutningen hade återigen rekordmånga deltagare. 170 personer deltog i fackeltåg och på 

samlingen på Pukegården. 

Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt god men med en förlust på 6 kSEK. Vi hade budgeterat för en förlust på 

20 kSEK för att möjliggöra fler investeringar så resultatet var över budget.  

Hyresintäkterna har varit 15 kSEK. Utöver det har vi haft serviceintäkter på 11 kSEK. Detta 

är en minskning med totalt 10 kSEK mot föregående år.  

Höstlägret subventionerades av kåren med 15 000 kronor.  

Se den ekonomiska redovisningen för mer detaljer. 

Pukegården 

Maria Rolandsson har varit ansvarig för uthyrningen. Rickard Norman har varit 

lokalansvarig. 

Under året monterades en ny källardörr som följer krav för inbrottsskydd. Nya lås har också 

monterats på containern. Den största synliga förändringen är att grus har lagts ut på 

parkeringen. I övrigt har arbetet mest gått ut på att underhålla lokalerna. 

Vi hade två gemensamma arbetsdagar. Vi har också haft veckovis städning.  

Utbildningar 

Allt fler ledare går på utbildningar.  

Sex Äventyrare var på e-kurs i januari. Tindra Järpfjord gick samtidigt på ”tomte-kursen” 

vilket är en hjälpledarutbildning. 

Anna Johannesson och Petra Treville har gått leda scouting i korthet. 
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Andrea Walldal gick Juliet Low seminarium på Madagaskar, Wagggs internationella 

utbildning för unga ledare 20–30 år gamla. En knapp handfull svenskor deltog –alla på olika 

platser i världen. 

Torkel Frings och Olof Woxenius har också gått leda scouting.  

Övrigt 

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

gemensamt Kristi Himmelfärdsläger med Redbergslids på Sparreviken.  

På Äventyret bidrog vi med två kontroller, eldning för de yngre scouterna och en 

händighetsövning- bygg din egen minigolfbana, och spela en runda! 

Vi hade även en kontroll på GÖK, Johan Sjöström var ansvarig.  

Andrea Walldal och Anna Nordström gick på Explorer Belt på Irland.  

Sammanfattning av verksamheten på våra avdelningar 

Indianerna (av Per Woxenius och Johan Sjöström) 

Temat för våren var byggande och under hösten rymden. Vi är 25 barn och lyckligtvis 

tillräckligt med ledare för alla möten är välbesökta, livliga och roliga.  

Vi byggde kojor i skogen, en kapla-stad, ett totemdjur, barkbåtar, reparerade en bro och 

dränerade bäcken. Under rymdtemat tittade vi på stjärnor, lärde oss om svarta hål och 

galaxer, pysslade rymdraketer, skapade en stjärnhimmel i Pukegården och läste en rymdsaga 

av Christer Fuglesang. 

  

Vargungarna (av Erik Borglin) 

Den nya Spårargruppen kallar vi Vargungarna, efter det gamla vargungeprogrammet. Som 

utgångspunkt för programmet har vi främst använt äldre KFUM vargungematerial från 60-

talet. Boken ”Vi startar en flock” är en kortfattad men mycket genomtänkt handledning för en 

nystartad grupps (Vargungeflocks) första termin. Vi har även använt en del av det nyare 

spårarprogrammet, dess märkessystem tex. I princip har de två Spårargrupperna haft samma 

terminsaktiviteter. Programmen blir ändå rätt olika om man jämför en stor grupp med barn i 

tvåan och trea, med en nystartad grupp, där alla barn i början ska skolas in i scoutings värld, 

och då särskilt den spännande sagan om Mowgli, och världen i djungeln. 
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Vi startade med två nya föräldrar som gick kursen leda scouting i korthet. Anna Johannesson 

tillverkade avdelningsflagga, Erik B snidade skaftet. Klippan på gården blev djungelklippan 

där varje möte utomhus startar. Som avdelningsrop har vi Vargungeropet som Baden Powell 

skapade för drygt 100 år sedan. (Barnen var djupt imponerade av att även kungen kan det 

ropet, eftersom han en gång i tiden var vargunge) Som cermoniplats i skogen har vi en grotta, 

där vi ställer avdelningsvargen. Fint att ha när vi delar ut halsdukar till exempel. Vi har även 

en avdelningssölja, med en färgad snodd i varje kulls (patrulls) färg. Ledarna har lila, sedan 

följer kullarna röd och blå och gul (och vit). (Samma ordning som i Petter och hans fyra 

getter!) 

Avdelningen startar med målet att vara tre små kullar, 12–15 barn, och om det behövs, växa 

till fyra små patruller eller tre lite större med 5 eller sex barn i varje. Vi lyckas inte locka 

några barn i trean, alla 12 går i årskurs två. 

Terminen börjar med roligt eldande och pinnbrödsbak. Sedan följer ett par möten ute med 

vargungeintroduktion, lite i taget. Vi har föräldramöte och berättar om verksamheten och 

lockar med ytterligare en förälder som ledare. Vi lär oss knopar och tar mörkermärket. På 

kårövernattningen är 7 scouter och 2 ledare och tre föräldrar med från Vargungarna. På slutet 

av terminen bakar vi och gör julpyssel. Terminen avslutas med fackeltåg till vår 

kårgemensamma avslutning. Vi delar ut terminsmärke där. 

 

Upptäckarna (av Erik Gustavsson och Erik Borglin) 

På upptäckaravdelningen Fåglarna var vi under hösten 22 scouter och fyra ledare.  

deltog med två patruller på GÖK-Open och givetvis på kårens övernattning på Backamo. 

13 avdelningsmöten och en terminsavslutning hann vi också med. 

Den 28–29 september var vi på kanothajk tillsammans med Sofia scoutkår från Jönköping. Vi 

träffades och planerade i Borås, dvs mittemellan oss. På Hajken var vi fyra ledare, två från 
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varje kår. Temat var Nalle Puh och hans vänner. Själva hajken hade Erik och Pernilla rekat 

kanotledes på sommaren, men vindriktningen och en alternativ lägerplats närmare gjorde att 

vi la om rutten vid hajkstart.  

Det blev långt att paddla första dagen, men lättare andra. Bland annat mötte scouterna Lille 

Skutt som undrade var hans vänner var – scouterna fick paddla fram och åter i en liten å med 

skyltar på sidorna. Nalle Puh dök upp och hade glömt något, samt att vi passande nog lekte 

sätta svansen på Iors bak under kvällens sångstund. En ganska utmanande hajk för unga 

scouter, men ledarstöttning gick det vägen. 

Äventyrarna (av Pernilla Borglin) 

I våras var vi 24 scouter och tre ledare. Vi hade 17 möten av vilka tre var patrullmöten, där 

patrullerna själva bestämmer program och genomför sitt möte själv. 

Mötena innehöll bland annat att sy lägerbålsfiltar, lära oss sjukvård och cykelvett, samt en hel 

del eldning. 

Vi hade en filmövernattning i Pukegården i februari. Vi hade patrullövernattning på 

Trollsjönäs i mars. 

I maj deltog vi med tre patruller på distriktstävlingshajken Äventyret och i maj var vi också 

med på Kristihimmelsfärdslägret på Sparreviken 

I höstas var vi 27 scouter och tre ledare. Vi hade 12 möten, varav tre patrullmöten. 

Mötena innehöll bland annat besök på Kåhögs gård, uppsättning av vindskydd, hantverk och 

bakning. 

I september hade vi Percy Jackson-hajk till Kåsjön i underbart höstväder. Vi deltog i GÖK-

tävlingen i oktober och var med på kårhajken i november. 

Under både höst och vårtermin har vi haft två gemensamma möten med Redbergslids 

Äventyrare. 

Vi var ju såklart också med på sommarlägret. 

Utmanare våren 2019 (av Erik Borglin) 

Under terminen var vi tre scouter och en ledare. Vi hade 15 möten och en hajk mm. 

Första mötet var pepparkaksbak! Sedan fortsatte terminen med matlagningstemat, med 

program som ”konstiga saker i elden tex påsvatten, ägg och apelsinsockerkaka. Vi planerade 

och genomförde en vandringshajk i Sandsjöbacka med två scouter och en ledare. 

Avslutningsvis paddlade vi badkar nedför Säveån tillsammans med Redbergslids Utmanare 

på nationaldagen. Mycket trevligt och lite blött. 

Torkel och Tindra var funktionärer på sommarlägret och bistod mycket i programtältet. 

Utmanarna hösten 2019 (av Erik Borglin) 

Av de tidigare Utmanarna flyttade en och två valde att vara assistentledare. 

Av fem nya Utmanare flyttade en tillbaka till Äventyrarna så vart det bara fyra, som 

genomförde 17 möten, hajk, kårläger och samarbete med Redbergslids Utmanare. 
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Terminen börjar med planering och beslut om vem som ska ta med fika, sedan raskt till 

bäcken – så bra! Vi hade kockduell med Redbergslid – i blandade lag, så båda kårerna vann. 
Laget ställde upp i Hajk-DM, och kom hela vägen runt. 

På julavslutningen bidrog Utmanarna med en välövad sketch för fyra personer. 


