
 Verksamhetsberättelse 2020 1(11)  

         

 

 Partille scoutkår e-post: info@partillescoutkar.se 

Pukegården hemsida: www.partillescoutkar.se 

Stora Pukevägen 20  

433 70 Sävedalen Organisationsnummer: 857202-4050 

 

Verksamhetsberättelse för Partille Scoutkår 2020 

Styrelsen har under året bestått av:  

Rickard Norman, Ordförande  

Per Woxenius, Vice ordförande 

Anders Baaz, Kassör 

Maria Rolandsson, Lokalansvarig 

Johan Järpfjord, Ledamot 

Johan Sjöström, Ledamot 

 

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

verksamhet för våra barn och ungdomar. 

Tyvärr har pandemiåret 2020 tvingat oss att ställa in många delar i verksamheten såsom 

hajker och gemensamma läger. Vi har dock följt alla rekommendationer och lyckats hålla 

igång verksamheten på avdelningarna då vi spenderat nästan all aktivitet utomhus på 

träffarna. 

Ekonomin är fortsatt god och antalet medlemmar har fortsatt att öka under 2020. 

Nio protokollförda möten hölls av styrelsen under verksamhetsåret.  

Else-Marie Lång och Charlotte Walldal har varit revisorer.  

Pia Wihlborg har varit revisorssuppleant. 

På årsmötet valdes Rickard Norman till ny ordförande. Styrelsen utsåg Erik Borglin som ny 

Kårledare. 

Under året har två av styrelsens medlemmar arbetat med att alla nya ledare visar upp ett 

registeruppdrag enligt beslut på årsmötet 2020. 

Scoutkåren arbetar med att säkra upp att hanteringen av personuppgifter sker på rätt sätt för 

att efterleva GDPR.  

 

Bild från Sommarlägret vid Apelhult 



 Verksamhetsberättelse 2020 2(11)  

         

 

 Partille scoutkår e-post: info@partillescoutkar.se 

Pukegården hemsida: www.partillescoutkar.se 

Stora Pukevägen 20  

433 70 Sävedalen Organisationsnummer: 857202-4050 

 

Avdelningar och ledare 

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

Upptäckarna Fåglarna, Upptäckarna Gnagarna, Äventyrarna Rovdjuren och Utmanarna 

Svamparna.  

Vi har under året startat en Upptäckaravdelning till, Gnagarna. Utmanarna är den avdelning 

som växt mest och har gått från 4 till 14 deltagare. Alla avdelningar förutom Rover växer. 

Vi har under året växt till 151 medlemmar varav 122 är under 21 år. 2019 var vi 132 

medlemmar och 2018 passerade vi 100 medlemmar. Vi har dessutom en kö med barn som 

vill börja.  

Vid årsskiftet 2020/2021 var vi: 

 37 Spårare 

 40 Upptäckare 

 23 Äventyrare 

 12 utmanare 

 5 Rover, alla på annan bostadsort 

Som synes så har 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. 

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

verkligen uppskattat. 

Dessa har varit ledare under året: 

 Ledare vår 2020 Ledare höst 2020 

Indianerna Per Woxenius, Johan Sjöström, 

Jenny Klingberg, Mats Kihlström, 

Olof Woxenius 

Per Woxenius, Mats Kihlström, 

Alexei Gafan, Martin Palmér,  

Nina Ozanne 

Vargungarna Anna Johannesson,  

Linda Jansson, Petra Treville, 

Elsa Woxenius 

Johan Sjöström, Anna Johannesson, 

Linda Jansson, Petra Treville,  

Elsa Woxenius, Julia Thulin,  

Patrik Löfgren 

Fåglarna Erik Gustavsson, Torkel Frings, 

Tilda Järpfjord,  

Caroline Riverborn 

Erik Gustavsson, Magnus Söderbom, 

Caroline Riverborn 

Gnagarna - Stefan Vajta, Tilda Järpfjord,  

Torkel Frings, Jenny Klingberg 

Rovdjuren Pernilla Borglin, Anna Wahlberg, 

Fredrika Biörnerud 

Pernilla Borglin, Anna Wahlberg, 

Fredrika Biörnerud 

Utmanarna Erik Borglin Erik Borglin 

Rover - - 
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Gemensamma aktiviteter 

 

Under våren kom det som bekant en pandemi och ställde till stor oreda i vår planering. 

Vårt planerade av en kombinerad St Georgs firande och familjedag fick ske avdelningsvis.   

Några hajker och Kristi Himmelfärdsläger fick ställas in. Istället för Kristi Himmelfärdsläger, 

så genomfördes Skapa 2020 som uppdelad men med likadana aktiviteter på tre kårer. 

All sommarplanering av såväl Rysslandsresa som alternativ i Finland blev tyvärr inställt 

Som tur var kunde vi använda oss av planeringen från Kristi Himmelfärdslägret och 

återanvända det som ett Sommarläger tillsammans med Redbergslid. Detta hölls på Apelhult 

och vi kunde sprida ut oss och dela upp lägret i två delar för att följa alla rekommendationer. 

 

 

Under vandringen till Sommarlägret 

 

Under hösten genomfördes tävlingen GÖK i mindre regi än vanligt där kåren stod för en 

station i livlinekastning. Även Äventyret, som var flyttat ifrån våren, genomfördes i 

pandemisäkrad form med alla kårer på egen plats med redovisning och resultat i digital form. 

Vi hade ett ”gemensamt” (delat på två helger) läger planerat. Det fick vi tyvärr ställa in då 

rekommendationerna uppdaterades och det gick inte att genomföra.  

Den gemensamma Julavslutningen fick ske stillsamt i avdelningarnas regi.    

Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt god men med en vinst på 44 tusen kronor. Vi hade budgeterat för en 

förlust på 25 tusen kronor för att möjliggöra underhåll av Pukegården, så resultatet var långt 

över budget.  

Mycket av de stora skillnaderna i budget mot utfall beror på pandemin, med utökade bidrag, 

fler medlemmar och mindre hajker och läger. 

Se den ekonomiska redovisningen för mer detaljer. 
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Pukegården 

Maria Rolandsson har varit ansvarig för uthyrningen och har varit lokalansvarig. 

Under sommaren renoverades samtliga fönster av Maria Rolandsson och Rickard Norman. I 

övrigt har arbetet mest gått ut på att underhålla lokalerna. 

Vi hade bara en gemensam arbetsdag under hösten, den under våren ställdes in.  

Vi har också haft veckovis städning av lokalen som utförts av äldre scouter.  

Utbildningar 

Allt fler ledare går på utbildningar. På grund av pandemi erbjuds nu även utbildningar på 

distans och några har gått sådana med 

Jenny Klingberg och Magnus Söderbom har gått leda scouting i korthet. 

Övrigt 

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

gemensamt sommarläger med Redbergslid Scoutkår på Apelhult.  

På årets GÖK bidrog scoutkåren med en kontroll.  

Sammanfattning av verksamheten på våra avdelningar 

Indianerna (av Per Woxenius) 

 

 

Vårens tema var en kombination pirater och naturtema. I verkligheten blev det tema 

omplanering men vi gjorde trots det massvis av roliga saker. Spårarna letade skattkartor och 

gjorde piratpyssel. Roliga aktiviteter var att bygga insektshotell och plantera en sommaräng. 

Det senare med hjälp av Botaniska Trädgården. Planteringen finns nere vid 

återvinningscentralen där vi fått tillstånd av Partille kommun att ha en plantering. Vi hade 

inplanerade övernattningar. Detta gjordes om till flera lyckade daghajker.  
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Vi var ett drygt 20-tal barn under våren. Vi hade en bra sammanhållning bland ledarna under 

våren. Johan, Mats, Stefan, Jenny, Olof och Per turades om att planera och leda mötena.   

 

 

Höstens tema var Stenar och berg. Även hösten bjöd på överraskningar och omplanering. 

Även under hösten har vi varit ett tjugotal barn. Då de flesta har varit i den äldre 

åldersgruppen har mycket av aktiviteterna passat barnen. Alla höstens möten var utomhus. 

Det fungerade bra men krävde en hel del funderande hur man skulle få roliga möten när det 

är mörkt och lite kyligt. Vi passade bland annat på att elda mycket. Ivrigt påhejat av framför 

allt Martin men även scouter och de andra ledarna. Under hösten har Mats, Per, Alexei, 

Martin och Nina varit ledare. Det har fungerat superbra och vi är en taggad ledargrupp. Under 

hösten har i praktiken all kommunikation flyttat till WhatsApp. Det har varit riktigt smidigt 

för att planera och nå ut med information. Therese har varit en väldigt aktiv förälder och 

ordnat en hel del sponsring. Cederlöfs bjöd på bullar. I Love Pizza ordande ett grymt roligt 

möte då alla fick frossa i pizza. Panduro har bjudit på pyssel mm. Allt detta har varit positiva 

inslag i vår verksamhet.  

Alla möten under vår och höst har inletts med en lugn ceremoni där vi berättar om dagens 

möte och skickar runt lyktan. Alla möten har avslutats riktigt högljutt med vårt Indianrop som 

Johan Sjöström är skapare till. Det är fantastiskt att se med vilken inlevelse barnen ropar och 

minst lika kul att se leendena på de väntande föräldrarna. Vi har en bra verksamhet med 

väldigt hög närvaro av både barn och ledare!  
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Vargungarna (av Johan Sjöström)  
 

Under våren hade vi temat jorden runt och startade med att bygga en raket. Vi gjorde nedslag 

i olika länder som vi lärde oss mer om och hur barn lever och har det där. Länder vi besökte 

var exempelvis Moldavien, Hawaii, Sverige och Tanzania. Vi lekte lekar som är vanliga från 

länderna vi besökte samt provade att baka/laga mat och gjorde flaggor från dessa länder. Vi 

byggde hinderbanor och gjorde uppdrag i patruller för att träna samarbete. Barnen fick även 

lära sig att surra och bygga en A-bro samt så övade vi en del på enkla knopar. 

 

Höstens spårartema var "Berg och Sten". Vi på vargungarna skapade stentroll och lyssnade 

på en trollsaga. Vi hade en dagshajk i Knipeflågsbergen, skogsområdet ovanför Pukegården, 

då vi gjorde mat på öppen eld och samlade stenar åt Bergatrollet. Som tack fick vi 

trollvykort. Ett projekt att bygga vindflöjlar tog tre möten och gav ett hantverksmärke. P g a 

Corona höll vi oss ute ända fram till julavslutningen, det blev mycket utematlagning och mys 

kring elden. 

 

 

Upptäckarna Fåglarna 

Ingen verksamhetsberättelse för fåglarna har inkommit inför årsmötet. 

 

Upptäckarna  Gnagarna (av Stefan Vatja) 

Höstterminen 2020 startade vi upp en ny avdelning med 4 ledare samt 21 Scouter. Vi 

genomförde totalt 15 möten och hade ett övergripande tema om Skapa, där vi lagt en stor del 

av mötena kring pyssel och olika former av skapande. Det har påbörjat patrullflaggor, 

tillverkats söljor samt drömfångare, scouterna har tagit knivbevis samt bevis för stormkök. Vi 

har även återkommit till vårens projekt med blomsteräng där vi fräschade upp vårens 

plantering men även gjorde en väldigt uppskattad utflykt till Botaniska Trädgården i 

Göteborg. 

 

Vi deltog även i GÖK – Göteborgs östra kårer, ett evenemang som denna gång utspelade sig 

kring Härlanda Tjärn där våra scouter fick ta sig runt ett spår och tävla i diverse grenar. 

Det planerade kårlägret fick tyvärr ställas in och vi deltog istället i Äventyret med ett gäng 

scouter där vi genomförde en serie utmaningar i anslutning till Scoutlokalen. Vädret visade 

sig från sin absolut sämsta sida men scouterna gjorde vad de kunde för att hjälpas åt och lyfta 

varandras humör, blanda annat värmdes det saft hos patrullen som var först klar med sin mat 

som de därefter bjöd övriga kamrater på. 
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Äventyrarna (av Pernilla Borglin) 

Vårterminen -20 

Vi var tre ledare (Anna, Fredrika, Pernilla) och ca 27 scouter. Tyvärr blev vi tvungna att 

ställa in hajker och övernattningar, men vi fick ändå 16 möten totalt. Under våren 

genomfördes 4 stycken patrullmöten, där patrullerna själva planerade genomförde sina 

möten. Under senare delen av terminen hölls alla möten utomhus. Temat under våren var 

fåglar. Vi lärde oss lite om olika fåglar och det stora projektet blev att scouterna fick snickra 

ihop sin egen fågelholk, som sedan målades i allehanda färger. Vi eldade såklart och 

orienterade, surrade och satte upp tält. Och mycket annat. Istället för Kristihimmelsfärdsläger 

så hade vi dagsaktiviteter i två dagar tillsammans med Upptäckarna. Vi gick till Furåstjärn, 

hade många roliga aktiviteter och lagade lunch. Som avslutning på terminen hade vi ett ”Bäst 

i test”-möte.  I januari deltog också fem scouter i patrulledarutbildningen e-kursen. 

Sommaren -20 

I skiftet juli – augusti deltog äventyrarna på Detektivläger i fyra dagar på Apelhult, 

tillsammans med Redbergslids scoutkår. Pernilla och Magnus var med som äventyrarledare. 

Partilles äventyrare startade dagen före lägret och vandrade i regn till Apelhult. Sen blev det 

sol för hela slanten. På lägret ingick en detektivskola, samt en jakt på en mördare (det var 

kocken…). Äventyrarna byggde upp sina egna patrullbyar och lagade sin egen mat över 

öppen eld. En hel del badande blev det också 

 

Höstterminen -20 

Vi har varit tre ledare (Anna, Fredrika, Pernilla) och ca 23 scouter. 13 möten genomfördes 

varav 10 avdelningsmöten. 3 stycken patrullmöten genomfördes, där patrullerna själva 

planerade genomförde sina möten. Temat har varit Sagor, vilket har inneburit att det blivit 

sagoläsning på nästan alla möten, där sagan reflekterade temat på mötet. Vi har bl.a. paddlat 

kanot i Delsjön, gjort vattenhjul och vindsnurror, övat på att tända eld, haft skattjakt, lagat 

mat, och bundit julkransar. I september hade vi med 15 scouter på en vandringshajk till 

Kåsjön, där vi sov i vindskydd. Här gällde det att hitta så många sagor som möjligt under 

vandringen. Scouterna träffade bla Lille Skutt, Snape, Emil och Alma. Vädret visade sig från 

sin bästa sida.  Vi hann vara inomhus delar av ett möte i oktober, innan vi fick justera om 

programmet och ha mötena ute resten av terminen. I november arrangerade kåren Äventyret 

online (distriktstävling som genomfördes på kårplan) för upptäckare, äventyrare och 

utmanare. En oerhört regnig tillställning där 7 poängbedömda kontroller genomfördes. Samt 

matlagning på stormkök under presenning. Vargen vann äventyrarnas tävling! 
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Bilderna visar Sommarläger, vandringshajk och Äventyret. 
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Utmanare (av Erik Borglin) 

Höstterminen -20 

Vi var fortsatt fyra scouter och en ledare. Vi började året ambitiöst redan 8 januari med 

planeringssammankomst. Scouterna tyckte inte vi gjort något under hösten, vilket kanske 

beror på minnet, så vi beslöt att börja föra loggbok. Vi tog oss namnet Svamparna efter en 

teckning Olivia gjorde. Under terminen har vi surrat en del, besökt Redbergslid och spelat 

samt lärt oss om arbetsrätt, tänkt på muppar. Vi är så få så Corona-pandemin har inte 

påverkat mötena, däremot hajkerna. Utmanarna planerade en hajk, den gick ut i de spännande 

skogarna runt Bergsjön och Lärjeån, med tre deltagare. Istället för kårläger hade vi kanothajk 

med norra Smålands utmanare, Uttro. Vi pimpade våra kanoter till bevingade vattensprutande 

drakar, och klädde oss som draktämjande riddare. Tyvärr blev en deltagara sjuk innan start, 

och en på resan dit, så vi var två deltagare. Vi hängde med Sofia scoutkår från Jönköping 

istället, vars kanoter vi fick låna. Som avslutning på terminen gjorde vi äntligen våra 

lagsöljor, eftersom alla svamparna var på plats . Sist på terminen paddlade vi i badkar från 

Jonsered till Partille centrum i badkar. När vi bättrat de svagt surrade ekipagen, samt bärgat 

och lagat ett badkar så gick det bra. Vi var med Redbergslid och Tynnereds scoutkår. 

 

Sommarlägret detektiv 

Tre utmanare var med. 

 

Här en bild på när de just ätit i Rydal på vandringen till lägret. 

Lägret hade samma program som det inställda Kristihimmelsfärds lägret. 

Corona-pandemin ställde till det i planeringen då det rekommenderades att man inte skulle 

vara fler än 50 vid allmänna sammankomster. Partille och Redbergslid tillsammans var det, 

kanske 53, så vi delade lägret i två. Ett Upptäckarläger, och ett Äventyrar-Utmanarläger. 

Vi var sju ledare från Partille och två från Redbergslid, så vi fick dela upp ledarsysslorna 

mellan kårerna. 
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Apelhult var mycket lämpligt för detta, med olika lägerängar med egna toaletter. 

 

Ett band löpte genom hela lägret, som synes på bilden här. 

 

Här är en bild på lägrets karaktärsfulla typer. Men vem är mördaren? Scouten, fiskaren, 

fågelskådaren, kocken eller fotografen.  

Patrullerna fick i uppdrag att hjälpa kommissarie Klumpo att lista ut det. Inte så få tyckte 

Klumpo var skum och antagligen mördaren, ja ett knepigt fall som mot slutet av dagen reddes 

ut! 

 

Vårterminen -20 

Vi är nu 15 scouter varav 3 utbytesstudenter och en ledare. 
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Vi börjar ambitiöst med att skriva in alla nya i loggboken och göra söljor. Inledande 

septemberhajk vart en smula blöt, med 24 mm regn på fredagkvällen. Vi delade upp oss i 

olika grupper som planerade flera av terminens möten. Särskilt spännande var den 

internationella gruppen med mat-tema. Mat är bra, och scouterna står för mötesfika olika 

dagar. På GÖK hjälpte några till med livlinekastningen, fler än som anmält intresse faktiskt 

. Sedan deltog vi i Äventyret med två lag. Ett kom först och det andra sist, eller på delad 

andra plats beroende på hur man ser det. 

Tyvärr fick vi ställa in vår hajk, då nya pandemirestriktioner inträdde samma dagen innan vi 

skulle iväg. Annars har vi anpassat verksamheten, haft alla aktiviteter utomhus samt delat oss 

i två eller fler grupper. När kylan kommit så har jag planerat många av mötena så att vi pratar 

mindre och har mycket mer rörliga aktiviteter. En av de lustigare var att surra kastmaskiner 

som skjuta iväg spånbollar som antänder sig själva i kastet. Typiskt bra att göra i regnvåta 

november för eldfarans skull, och någon boll fungerade faktiskt! 

Loggboken är till mycket glädje och en av de finaste i kårens historia. 

Våra internationella scouter, från Frankrike och Belgien var inte vana vid att ha 

terminsuppehåll, så då gjorde vi några extramöten. Vi spelade jätteplockepinn med 

surrningsstänger. Vi hade lägerbål med gitarr och några gästande Rovrar på besök. Dan före 

nyår hade vi dagshajk från Willys till Jättekyrkan med halva gänget. Den är rätt svår att hitta, 

så det blev en bra vandring. Vi hittade ett jättefint utfärdsvindskydd på vägen. 

 


