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Inledning
Scouterna Örebro län är ett scoutdistrikt inom Scouterna och omfattar de kårer som är direktanslutna till 
Scouterna inom Örebro län samt scoutkårer, från Scouternas samverkansorganisationer, som aktivt valt att 
bli medlemmar i distriktet. Distriktet har under året haft 16 medlemskårer. 

Under slutet av året startade ett gäng roverscouter ett kårövergripande roverlag, Svartåns roverlag. Då 
roververksamhet är en av distriktets prioriterade uppgifter kommer distriktsstyrelsen under 2017 att 
tillsammans med roverlaget undersöka hur distriktet på bästa sätt kan stötta initiativet.

Styrelsen för Scouterna Örebro län

Michael Bergen
Helena Björk
Martin Höppe
Kristina Joelsson
Emil Löwengren
Holger Moritz
IngMarie Nestor
Alva Sörman
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Distriktsfunktionärer

Distriktsstyrelse
Distriktsstyrelse t o m 2016-04-10
Distriktsordförande Michael Bergen, S:t Mikaels scoutkår
Vice distriktsordförande Emil Löwengren, Örebro NSF scoutkår
Kassör Martin Höppe, Hovsta scoutkår 
Ledamot Kristina Joelsson, Adolfsbergs scoutkår
Ledamot Holger Moritz, Pålsboda scoutkår
Ledamot IngMarie Nestor, Equmenia Vintrosa
Ledamot Tim Swedin, Engelbrekt scoutkår

Distriktsstyrelse fr o m 2016-04-10
Distriktsordförande Michael Bergen, S:t Mikaels scoutkår 
Vice distriktsordförande Emil Löwengren, Örebro NSF scoutkår
Kassör Martin Höppe, Hovsta scoutkår 
Sekreterare Helena Björk, S:t Mikaels scoutkår
Ledamot Kristina Joelsson, Adolfsbergs scoutkår
Ledamot Holger Moritz, Pålsboda scoutkår
Ledamot IngMarie Nestor, Equmenia Vintrosa
Ledamot Alva Sörman, Nora scoutkår

Valberedning
Maria Anderberg, Hovsta scoutkår
Nicklas Gryth, Nora scoutkår
Rikard Bergsten, Örebro NSF scoutkår

Revisorer
Ordinarie revisor Ulf  Höglind, Lundhagskyrkan

Kristin Lundmark, Engelbrekt scoutkår
Revisorssuppleant Jörgen Andersson, Örebro NSF scoutkår

Arne Mustonen, Adolfsbergs scoutkår

Arrangemang

Expeditionen
Expeditionen arrangerades den 21 maj vid Sannabadet i Fjugesta. Arrangerande kårer var Lekebergskyrkans
scouter och equmenia Vintrosa. Förhoppningen fanns att det skulle gå att bada, men den kalla våren satte 
tyvärr stopp för det. Totalt deltog ungefär 200 startande scouter och ett trettiotal funktionärer. 

Patrullerna gick en runda i samhället med tio kontroller av olika slag. Flera av kontrollerna hade anknytning 
till bygden. Bland annat fick de träffa en stins som berättade om Svartåbanan och en nunna som berättade 
om Riseberga kloster. 
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Fredsdagen
Fredsdagen arrangerades den 21 september i Varberga av Örebro NSF scoutkår och Frälsningsarméns 
scouter i Örebro. Totalt deltog ungefär 250 scouter.

Nattjakten
Nattjakten anordnades fredagen den 7 oktober i Kvarntorps friluftsområde med Kumla skidförenings stuga
vid skidbacken som hubb i tävlingen. Startade gjorde 25 patruller med 129 scouter från hela distriktet. 
Kumla hade 21 scoutfunktionärer på plats så totalt var vi alltså 150 scouter som stökade omkring runt 
Kvarntorpshögen.

Scouterna fick pröva sina kunskaper på nio olika kontroller där de bl.a. fick paddla kanot för att leta 
ledtrådar till ett ord i serpentindammarna,  skjuta prick på lerduvor med en slangbellla som scouterna hade 
förberett hemma samt göra upp eld för att poppa popcorn. Med till tävlingen skulle varje scoutpatrull även 
ha en fint utsmyckad skokartong och i denna dök det under kvällen flera gånger upp nya bonusuppgifter 
som scouterna skulle lösa.

Natten avslutades klockan 02.00 med prisutdelning och märkesutdelning till att deltagare.

Joti/Jota
Årets distriktsarrangemang i samband med Joti/Jota blev inställt.

Sommaravslutning
Distriktet anordnade en sommaravslutning söndagen den 12 juni för alla ledare och funktionärer i kårerna. 
Ett 30-tal personer åkte med M/S Liden från Örebro till Ässundet där det bjöds på kaffe och räksmörgås 
innan båten vände åter till Örebro. 

Julavslutning
Lördagen den 17 december arrangerades en julavslutning för alla ledare och funktionärer. Avslutningen 
hölls på Frälsningsarmén i Örebro och lockade 36 deltagare.

Musikhjälpen
I december 2016 anordnade Sveriges Radio och Sveriges Television Musikhjälpen i Örebro. Scouterna 
Örebro län tillfrågades om vi ville vara med och bidra genom att ansvara för eldarna framför glasburen. 
Distriktet svarade ja på inbjudan och bjöd i sin tur in kårerna att anmäla sitt intresse. Gensvaret var stort 
och totalt hjälptes tio kårer med över ett hundratal scouter till att hålla eldarna vid liv.  Många scouter 
hjälpte också till att samla in pengar genom att starta egna insamlingar och genom att kvittera ut bössor och
skramlade på stan. Musikhjälpen har riktat ett stort tack till Scouterna Örebro län för vår insats.

Action Run
I samband med hinderloppet Action Run i Örebro den 27 augusti fanns Scouterna Örebro län på stan och 
delade ut tatueringar och armband samt skramlade med bössor för Världens barn. Ett tjugotal scouter 
deltog i folkfesten vid tävlingens målområde uppe vid Nikolaikyrkan.

Utbildning
Distriktets utbildare har under året genomfört två stycken Leda scouting med sammanlagt 18 deltagare. Sex 
stycken har gått Patrull. Under 2016 genomfördes även en Trygga möten live med drygt 15 deltagare.
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Fem av distriktets utbildare har deltagit på Scouternas folkhögskolas utbildardagar i Skåne. Distriktets 
utbildare har också varit representerade på region Norr/Mitts utbildarträff.

Utöver det har utbildare från distriktet varit med och lett ledarutbildningar på andra ställen i regionen.

Ledning och styrning

Styrelsen
Styrelsen har under året haft åtta stycken protokollförda sammanträden. Styrelsen har inom sett utsett vice 
ordförande, sekreterare och kassör. Till vice ordförande utsågs Emil Löwengren. Till sekreterare utsågs 
Helena Björk och till kassör Martin Höppe. Distriktsordförande och kassör har tecknat distriktets firma, var
och en för sig.

Distriktsledningsträff
Distriktsordförande och vice distriktsordförande deltog under våren på en nationell distriktsledningsträff  
som arrangerades av Scouterna och NSF. På träffen fick distrikten möjlighet att diskutera distriktens roll i 
Scouternas organisation och ge synpunkter och input till Scouternas styrelse inför demokratijamboreen.

Kårordförandeträffar
Distriktet har under året anordnat två kårordförandeträffar, en på våren och en på hösten. Syftet med 
kårordförandeträffarna är att stärka banden mellan distriktet och kårerna i distriktet och ge kårerna 
möjlighet att ge input till distriktsstyrelsen.

Kommunikation
Scouterna Örebro läns främsta kommunikationskanal med sina kårer och scouter är Facebooksidan 
Scouterna Örebro län.  Ett 170-tal personer följer sidan och inläggen når nästan tiodubbelt fler.  På sidan 
läggs information upp om arrangemang och utbildningar samt länkar till andra händelser i Scoutsverige. 
Distriktet har också en hemsida, orebro.scout.se. Hemsidan används i första hand för statisk information 
såsom riktlinjer, blanketter och protokoll.
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Ekonomi

Resultaträkning

Intäkter: 2016 Budget Avvikelse
Not

Medlemsavgifter 2 250 2 550 -300

Deltagaravgifter 0 6 000 -6 000 1

Bidrag 105 970 106 000 -30 2

Övriga intäkter 0 0 0

Summa intäkter 108 220 114 550 -6 330

    
Kostnader:    
Arrangemang -15 925 -7 000 -8 925 3

Utbildning -12 406 -40 000 27 594
Utb.- och arr.bidrag -5 000 -11 000 6 000
Ledning och styrning -27 156 -40 000 12 844 3

Demokratijamboree 0 - 20 000 -20 000

Summa kostnader -60 487 -118 000 57 513

   
Resultat: 47 733 -3 450 51 183
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Balansräkning
Ingående balans

2016-01-01
Period Utgående balans

2016-12-31

Tillgångar
 

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 1 560,00 -960,00 600,00
Kassa och bank 136 528,39 54 727,60 191 255,99

S:a omsättningstillgångar 138 088,39 53 767,60 191 855,99

Summa tillgångar 138 088,39 53 767,60 191 855,99

Skulder och eget kapital
Eget kapital

Eget kapital -82 438,00 -55 650,39 -138 088,39
Årets resultat -55 650,39 55 650,39 0,00

S:a eget kapital -138 088,39 0,00 -138 088,39

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 0,00 -6 034,40 -6 034,40

S:a kortfristiga skulder 0,00 -6 034,40 -6 034,40

Summa skulder och eget 
kapital -138 088,39 -6 034,40 -144 122,79

Resultat 0,00 47 733,20 47 733,20
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Noter

Not 1 Under 2016 beslutade distriktsstyrelsen att inte fakturera några 
deltagaravgifter.

Not 2 Regionbidrag från region Örebro län

Not 3 Distriktets arrangemang för ledare har budgeterats under 
lednings och styrning men bokförts under arrangemang.
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Örebro 2017-02-20

Michael Bergen, distriktsordförande Emil Löwengren, vice distriktsordförande

Martin Höppe, kassör Helena Björk, sekreterare

Holger Moritz IngMarie Nestor

Alva Sörman Kristina Joelsson



Bilaga
Då Scouterna Örebro län både är en obligatorisk distriktsorganisation för de scoutkårer som är 
direktanslutna till Scouterna och en samverkansorganisation öppen för samtliga scoutkårer i Örebro län så 
söker distriktet enbart landstingsbidrag för de medlemskårer som inte söker landstingsbidrag via sina 
moderorganisationer. Scouterna Örebro län söker därför bara landstingsbidrag för de direktanslutna 
kårerna och för Örebro scoutkår, NSF.

* Nora scoutkår bedriver verksamhet i Nora, Ljusnarsbergs och Hällefors kommun.

Medlemsantal 31 december 2016

Kår Totalt Kvinnor Män Kvinnor Män
Adolfsberg scoutkår 55 26 29 39 17 22
Engelbrekt scoutkår, Örebro 109 41 68 79 31 48
Hallsberg scoutkår 11 7 4 4 2 2
Hovsta scoutkår 173 64 109 124 41 83
Kumla scoutkår 92 40 52 79 37 42
Nora scoutkår* 107 55 52 61 32 29
Pålsboda KFUK-KFUM 59 34 25 49 26 23
S:t Mikaels scoutkår 51 28 23 45 26 19

31 14 17 23 7 16
Örebro scoutkår, NSF 171 62 109 135 45 90
Totalt 859 371 488 638 264 374

Varav 
ungdomar 7-

30 år

Örebro scoutkår, 
Frälsningsarmén
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