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Utsikten 
 

 
        
 
Hej! 
 
Nu kliver vi snart in i december och året börjar gå mot sitt slut. Julen ligger för 
dörren och ett för många annorlunda julfirande väntar. Det är och har varit en 
märklig tid, många har drabbats direkt eller indirekt av Covid. Även distriktets 
aktiviteter har påverkats med inställda arrangemang och läger m.m. som följd. 
Den gångna veckan deltog jag tillsammans med många andra på Scouternas 
stämma, Demokratijamboree. Som mycket annat var den helt digital med hjälp 
av videokonferenser och Scouternas digitala stämmosystem Voteit. Det är 
fantastiskt att få ett sådant arrangemang att fungera helt digitalt. Ett bevis på att 
scouter möter svårigheter med gott humör! 
Som många av er vet så har jag valt att kliva av som distriktsordförande vid 
årsskiftet. Efter åtta år på posten känner jag att det är dags för någon med ny 
energi och nya idéer att fortsätta driva styrelsearbetet. Jag kan konstatera att det 
varit en lärorik tid som bidragit till personlig utveckling. 
 
Tack och God Jul! 
Tobias Fransson 
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 Hej alla! 
 
Hoppas ni mår bra och har hittat nya rutiner 
i vardagen för att få allt att flyta. Covid 19 
ser ju ut att hålla i sig och jag räknar med en 
annorlunda decembermånad. Kanske får vi 
mötas utomhus med glögg i termos istället 
för inomhus i jul. 
Det skulle nog också vara trevligt J 
 
Innan de striktare restriktionerna kom, 
kunde distriktsstämman hållas i Tidan och  
på Viken arrangerade Karlsborgs scoutkår 
ett uppskattat Jota-joti som ni kan läsa om 
längre fram i Blat. 
Flera kårer verkar hitta nya lösningar till sin 
julförsäljning, både via nätet och utomhus.  
 
Även om mycket varit annorlunda i år vill 
jag påminna om bonusansökan, där kåren 
rapporterar in vilka aktiviteter ni varit med 
på under året – både det som är arrangerat 
av Skaraborgs scoutdistrikt och om ni haft 
aktiviteter tillsammans med en annan kår i 
distriktet. Det är trots allt en bonuspott 
avsatt i budgeten, som de kårer som ansöker 
kan ta del av. Mer info på sid 13. 
 
Nu hoppas jag det blir en trivsam och glad 
december och adventstid för er alla! Sköt 
om er!  
 
God jul och Gott Nytt År! 
Solveig Ekman, 
scoutkansliet i Skara 

 
Tack till er som skickat in 
texter och bilder till Blat!  
Som ni vet bygger Blat på 
inskickat material! 

Blat   Manusstopp Utgivning                 
6 2020  15 november 1 december 
1 2021  15 januari 1 februari 
2 2021  15 mars 1 april 
3 2021  15 maj  1 juni 
 
Blat är upplagt på distriktets hemsida 
www.skaraborg.scout.se 
 
Ansv utgivare: Distr.ordf Tobias Fransson 
tel: 0730-40 31 19 
Redaktion: Skaraborgs scoutdistrikts kansli 
Solveig Ekman, tel 0761-41 28 01 
 
Adress: 
Skaraborgs scoutdistrikt 
Green Tech Park 
Gråbrödragatan 11 
532 31 SKARA 
 
Telefon 0761-41 28 01 
Epost: info.skaraborg@scouterna.se 
Hemsida: www.skaraborg.scout.se 
Instagram: skaraborgs_scoutdistrikt 
Facebook: Skaraborgs scoutdistrikt 
 
Runt jul- och nyårshelgen är kansliet 
stängt 23 dec – 3 jan. 
 
Ordinarie öppettider för kansliet 
 

Måndagar 09-15  
Tisdagar   09-15 
Onsdagar 15-20 
Torsdagar 09-15 
 
Lunch kl 12-13 
 

(Med reservation för ändringar.)  
 
Välkommen att titta in!  
Ring gärna innan för att 
veta säkert att jag är på 
plats. 
 

 
Skaraborgs scoutdistrikt följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.	
Följande länk innehåller 
Folkhälsomyndighetens uppdaterade länkar 
samt råd till föreningar. 
http://www.scoutservice.se/artikel/angaende
-det-nya-corona-viruset/
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Scouting,	fast	ändå	inte	...	!	Karlsborgs	scoutkår

 
Helgen den 16-18 oktober var det 
äntligen dags för årets JOTA/JOTI, 
och vi anordnade denna helg på 
härliga scoutgården Solviken i 
Rosendala, Undenäs, som vi har 
den enorma turen att bara befinna 
oss ett stenkast (eller två) ifrån. Sen 
gammalt har vi vänner från 
Tidaholms scoutkår, så att de var 
inbjudna var givet, och både ledare, 
utmanare och ledarbarn (nästa 
generations scouter?) var roligt nog 
med. Vidare kom även scouter från 
Lidköping, Vedum och Nossebro, 
och återseendet mellan alla 
ungdomar var härligt att bevittna.  
Historien bakom detta är lite lustig 
egentligen. Det började egentligen 
2018, då vi bjöd in Tidaholm, men 

vi själva har under ett par år tidigare befunnit oss på Viken denna helg som ett litet miniläger. 
Förra sommaren blev några av oss ledare från Karlsborg bönbedda att hjälpa till på årets 
Äventyrarviken då det var skralt med ledare, och vilka är vi att säga nej?! Svaret var självklart 
ja, och här började vad vi hoppas vara en långlivad tradition runt JOTA/JOTI.  
 
Vi och våra ungdomar hemifrån pratade så mycket och gott om detta under Äventyrarviken, 
och det framkom strax att vissa aldrig varit med denna helg och visste inte vad det handlade 
om. Vår kår har ibland haft nästippen precis ovanför ytan, och visst har vi tidigare haft 
funderingar på att lägga allt på is. Men vi har kämpat på och försökt hitta på roliga saker och 
visa att scouting är roligt, och JOTA/JOTI har varit ett av våra paradarrangemang.  
Vi fick även en rejäl nytändning 
vintern 2017-2018 när två nya 
energiknippen joinade vår 
ledargrupp, (en fd scout hos oss 
och en medflyttad) och senaste 
året har vi fått tillbaka en ledare 
till som varit aktiv tidigare och 
ytterligare en för oss ny ledare 
som vi har delad vårdnad om 
med equmeniascouterna i 
Jönköpingstrakten. Visserligen 
svårt att ragga nya scouter i 
dessa Coronatider, men vi har 
ändå fått några nya efter 
sommaren, dessa plus några 
eldsjälar sen tidigare håller oss sysselsatta. Men nog om det! I alla fall, då lovade vi att skicka 
ut en specialinbjudan till Vikendeltagarna det året, och som jag nämnde ovan, andra året i rad 
nu, så blev det en succé. Ja, när ungarna vinkar och skriker “-SES NÄSTA ÅR!” ja, då är vi 
mer än nöjda. 
 

Forts. nästa sida 
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Men Corona då? Jo, det blev en hel del att ta hänsyn till och planera runt, men vi tycker nog 
att vi fick till det riktigt bra. 46 deltagare totalt, och sovplatser var inga problem. Några sov 
inne med de minsta barnen, några låg i huket (vindskyddet) och några sov i ett gammalt 20- 
mannatält med braskamin som vår kår har turen att äga sen många år tillbaka. Handsprit till 
höger och vänster, mat i omgångar på olika ställen och minimalt med folk i köket. Ja, vi 
tycker att vi lyckades riktigt bra till slut! 
 
Vi har även turen att vår nuvarande kårordförande även råkar vara en entusiastisk 
radioamatör, och kunde bidra med en hel del privat materiel för detta. Det fanns t o m 
möjlighet att testa två olika “telegrafinycklar”, alltså pinnarna man trycker på (för er som inte 
är radioamatörer). Vi lånade liksom tidigare ihop ett 10-tal gamla datorer (som iaf dög att 
chatta på), och med några privata så lyckades vi få ihop ett ganska bra LAN. Det är inte helt 
lätt att förklara för dagens ungdomar vad HF-radio och telegrafi ska vara bra för, men de var 
allt lite nyfikna i slutändan och några vågade t o m sitta och lyssna på etern en stund. Mest 
intressent var ju ändå chattandet och uppgifterna till själva JOTA/JOTI, och några få vågade 
sig faktiskt på lite mer kluriga uppgifter och jobbade ihop till ett extra märke, ScoutLink-
märket som vi kommer skicka ut inom kort.  
  

En liten lustig grej hände dock. Vi fick lite celebert besök i form 
av en ung tjäder som en morgon stod framför huset. Inte många 
som sett en sådan, speciellt inte på så nära håll. Dock valde den 
till slut att hålla sig på sin kant i skogen då två golden retriever 
och en dvärgschnauser vaktade tomten. Tjädern var måttligt 
imponerad =) 
Det var nog allt från oss för denna gång. Nu håller vi tummarna 
för att Covid-19 släpper sitt grepp så vi kan återgå till en 
någorlunda normal tillvaro och scoutverksamhet framöver.  
Ta hand om er därute, önskar vi från Karlsborgs 
scoutkår/SK6DN (call sign, JOTA/JOTI) 

Text och foto: Lisa Lundqvist, Karlsborgs scoutkår 
 
	

Kårer	som	skriver	i	Blat	 
 
I varje nummer berättar en scoutkår om något de har gjort. Det kan handla om vad som helst – 
från ett avdelningsmöte, en hajk eller någon annan aktivitet eller händelse i kåren. Både stort 
och smått!  Denna gång fick vi läsa om Karlsborgs scoutkårs roliga JOTA-JOTI. Nästa gång 
är det Källby scoutkårs tur att skriva några rader. Bifoga gärna en bild till om ni har det! 
(Helst som separat jpeg-fil) Välkommen att skicka in! 
 
Blat 1 – 2021 Källby scoutkår manusstopp 15 januari 
Blat 2 – 2021 Lidköpings scoutkår manusstopp 15 mars 
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Vedum	scoutkår	
 

 

Många är nog nyfikna på 
hur det gått för oss med 
byggandet av en ny stuga, så 
här kommer några rader från 
oss i Vedum. 
Vi startade vår hösttermin i 
ett ”tomt skal” och har under 
hösten så smått börjat fylla 
huset och byggt vidare på 
inredningen. Äventyrare och 
utmanare täljde klädkrokar 
redan i våras för att ha i 
hallen, och de blev väldigt 
snygga när de kom upp på 
väggen nu i höst. Andra 
avdelningar har gjort 
utsmyckningar som ännu 

inte kommit upp på väggarna. Inköp av husgeråd och porslin 
till köket har gjorts, hyllor har snickrats i källaren och det 
senaste som kommit in i huset är ett skrivbord, några hurtsar 
och hyllor. En ledare sade: ”Det är så roligt att komma upp 
hit, för varje vecka har det hänt något nytt i huset!” med 
avseende på att någon ledare eller andra frivilliga fixat något 
mer som vi behöver. Framförallt fyller vi huset med en i mitt 
tycke fantastisk verksamhet! Att vi lyckats hålla liv i den och 
inte tappa medlemmar under de här drygt två åren sedan 
branden, är något jag är mycket nöjd och stolt över. Det har 
funnits stunder när byggprojektet känts jobbigt, erkänner jag. 
 
Än finns det grejer kvar att fixa med och vi håller på att bo i 
oss. På ett sätt är det skönt att det får ta lite tid, så vi hinner 
känna efter vad vi behöver. Äventyrare och utmanare håller i 
nuläget på med att bygga patrullådor av överbliven 
innerväggpanel från stugbygget, även om vi just nu har en 
ovälkommen paus i vår verksamhet på grund av 
coronasmittan. Det har i höst inte gått att hålla den festliga och 

storslagna invigning vi ser framför oss, där vi kan visa upp vår 
fina stuga för er och alla andra intresserade. Men den som 
väntar på något gott… Istället började vi höstterminen med en 
invigning på varje avdelning för våra scouter, med 
bandklippning, cider och tilltugg. 
 
Att bygga ett nytt hus och få samma känsla som i en gammal 
timmerstuga ditflyttad på 1950-talet, även om den är till- och 
ombyggd tre-fyra gånger sedan dess, är kanske inte så lätt. 
Inredningsgruppen har gjort sitt bästa för att få stugan mysig, 
bland annat med val av trägolv och träpanel på väggarna 
inomhus i de stora rummen och en snygg tapet i köket. Nu har 

vi bara att samla nya flaggor, märken och minnen från läger och andra äventyr framför oss, i 
minst 70 år till…  Forts. nästa sida 
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Fördelar finns förstås också med att bygga ett nytt hus; trånga 
utrymmen som inte är funktionella för dagens verksamhet kan 
planeras bort på ritningsstadiet och vårt nya hus är rymligt, 
modernt och funktionellt. 
Att det överhuvudtaget varit möjligt att genomföra detta projekt 
bygger på väldigt många människors vilja att få till något bra. 
Många har lagt ner sin själ i det. Här ryms alla ideella timmar 
som lagts och läggs ned av privatpersoner, föräldraföreningen 
(som äger och stått för bygget av stugan) samt kårens ledare, byggföretagare med scouternas 

bästa för ögonen, Vara Kommun och Sparbanksstiftelsen 
samt Länsförsäkringar som möjliggjort projektet ekonomiskt, 
och alla ni i andra scoutkårer som stöttat oss på ett eller annat 
sätt.  
 
Avslutningsvis vill jag återigen tacka alla scoutkårer som när 
det var som jobbigast erbjöd material till vår verksamhet, 
övernattningsmöjligheter i era scoutstugor, ekonomiska 
bidrag eller stöttande ord. Ni bidrar då till att man känner en 
styrka i scoutrörelsen, som gör mig oerhört stolt över vad jag 
får ta en aktiv del av! 
Tack! 
 
Vedum i november 
Mattias Andersson 
Ordförande Vedums scoutkår  

 

Dagens	fråga:	Kan	du	tipsa	om	en	fin	vandringsled	i	distriktet?	
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
	

Urban Wänerskär 
Forshems scoutkår 
 
Sjöråsleden i Hällekis. 
En kortare led ca 2,5 km. 
Både på grusväg, genom 
hagar och på broar över 
Sjöråsån. Den är varierad 
och ger olika upplevelser.  
Startar vid infarten till 
Hällekis, strax innan bron. 
 

Sofi Hassel Hedihn 
Distriktskåren, PRAks 
 
Spårön utanför 
Lidköping, Kållandsö. 
Hela rundan är drygt en 
mil i blandad terräng 
men det finns vindskydd 
och eldplatser utefter 
leden. Kortare genvägar 
går att ta. 

Elina Friedenthal 
Grästorps scoutkår, 
programgruppen 
 
Halleberg, t ex gå till 
Predikstolen som har fin 
utsikt över Vänern.  
Ca 3 km fram och 
tillbaka till parkeringen. 
Åk från Vargön, vägen 
upp till Halleberg till 
vägs ände. 
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Distriktsstämma	i	Tidan	
 

 
Tidans scoutkår var värd för 
stämman som samlade 30 
deltagare i Tidans nya 
församlingshem en söndags-
eftermiddag i slutet av 
oktober. 11 av distriktets 24 
kårer var representerade. 
Värdkårens ordförande 
Helena Dalström hälsade alla 
välkomna och berättade om 
kårens verksamhet. Hon 
nämnde också att det nya 
församlingshemmet invigdes 
med att binda ihop rep till en 
råbandsknop.  
 
Helena Dahlström valdes 
även till stämmans 
ordförande. Verksamhetsplan, 
budget och proposition 
angående justerad 
arbetsordning, godkändes av 
stämman med smärre 
ändringar. 
När det gällde frågan om 
lämpligt år för nästa 
regionläger ansåg kårerna att 

år 2027 passar bäst. Distriktsstyrelsen fick i uppdrag att förmedla detta när regionlägret 
diskuteras med de andra distrikten. 
Någon kandidat till distriktsordförandeposten 2021 har inte hittats och den är fortfarande 
vakant.  Kårerna ska ge valberedningen namnförslag att arbeta vidare med. 
Alla övriga poster i distriktsledning och grupper valdes under mötet, se nedan. 
Under övriga frågor meddelade Ingela Eriksson att det finns planer på att återuppta 
Hindrikshajken igen. 
Stämmans ordförande avslutade mötet och tackades med en blombukett för sitt skickliga 
ordförandeskap. Värdkåren fick en kokbok som tack för trevligt värdskap. 
Forshems scoutkår som firar 75 år gratulerades med en keramikskål. 

Slutligen avtackades Tobias Fransson som slutar efter 8 år som 
distriktsordförande. Även Embla Ågren (avgående ungdomsledamot i 
distriktsstyrelsen) och Rebecka Andersson, Helena Ohlin och Mats 
Olsson (från valberedningen) tackades för sin insats. 
 
Efter stämman diskuterade kårerna hur Coronapandemin påverkat deras 
scoutverksamhet. Det skiljde sig en hel del - några hade fått fler 
medlemmar, andra tappat medlemmar. Ekonomin har försämrats för en 
del kårer medan andra inte påverkats nämnvärt. De flesta kårer har dock 
ställt om från hajker och läger till dagsaktiviteter utomhus istället.  

 
Text och bild/ Solveig Ekman, scoutkansliet 
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Val vid distriktsstämma för år 2021  
 
Distriktsstyrelsen  
Distriktsordförande        Vakant 
Vice distriktsordförande Ellinor Svärd, Lidköping 
Distriktskassör                Håkan Tropp, Mariestad 
Ordf. programgruppen   Johannes Lundgren, Vedum 
Ds ledamot   ”    ”   Adrian Andersson, Töreboda 
Ordf. Vikengruppen   Henrik Johansson, Väring 
Ds ledamot   ”    ”          Jens Kjaer, Väring 
PR o Aktivitetsamordn. Sofi Hassel Hedihn, Distriktskåren 
PR o Aktivitessamordn. Jakob Ögnelod, Karlsborg 
Ungdomsledamot   William Andersson, Lidköping 
 
Revisorer 
Revisor 1  Mats Olsson, Nossebro 
Revisor 2  Kenneth Andersson, Vedum 
Suppleant revisor 1 Mats Beckman, Skara 
Suppleant revisor 2 Lars Carlsson, Väring 
 
Programgruppen      
Ledamot  Elina Friedenthal, Grästorp 
Ledamot  Hanna Asp, Falköping 
Ledamot  Eigil Hansen, Väring 
 
Vikengruppen 
Ledamot  Marcus Wahrén, Karlsborg 
Ledamot  Oskar Bergkvist, Väring 
Ledamot  Hedvig Mehrén, Väring 
Ledamot  Martin Eklund, Töreboda 
Ledamot  Joakim Rosengren, Ryd 
 
Distriktets representant i Stiftelsen Viken  
Ledamot 1  Oskar Bergkvist, Väring 
Ledamot 2  Joakim Rosengren, Ryd 
Ledamot 3  Mikael Andersson, Distriktskåren 
Suppleant 1  Marcus Wahrén, Karlsborg 
Suppleant 2  Fredrik Ödeen, Skövde 
Suppleant 3  Henrik Johansson, Väring 
 
Revisor Stiftelsen Viken Rosendala 
Revisor  Kenneth Andersson, Vedum 
Suppleant revisor Mats Olsson, Nossebro 
 
Valberedning  
Ledamot sammankallande Peter Andersson, Götene 
Ledamot  Peter Dahlström, Tidan 
Ledamot   Olivia Solman, Lidköping 
Ledamot  Erik Mellblom, Skövde 
 
Val av ledamöter till distriktets krisgrupp 
Ledamot  Karl-Åke Hell, Väring 
Ledamot  Marianne Sjöblom, Skara 
Ledamot  Kenneth Andersson, Vedum 
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Välbesökt	familjescouting	i	Skara	
 

 
Under hösten har Skara Scoutkår startat igång familjescouting igen - en stor succé! Vi har 
varit cirka 35 glada vuxna och barn på scoutgården Gröneskog vid fem tillfällen. Vuxna och 
barn har tillsammans tränat på att bygga olika sorters eldar, byggt bo till nallarna Parum och 
Magna, gått på skattjakt och bakat både pinnbröd och krabbelurer. Vi hoppas kunna köra 
igång igen i vår och är du intresserad av att vara med kan du skicka en mejl 
till skarascout@gmail.com. 
 
Annie Beckman, Skara Scoutkår och ledare för familjescouterna 
 

 
Foto: Annie Beckman 
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Stängningshelgen	på	Viken	
 
 

Höstens arbetshelg för att stänga scoutgården 
genomfördes helgen 24-25 oktober. Drygt tjugo 
personer kom på lördagen varav 15 från Lions 
och 7 från Scouterna.   
Lions medlemmar målade och gjorde rent i 
brygghuset medan scouterna bland annat städade 
och organiserade om bakom det nya förrådet. Det 
resulterade i att tre släpkärror gammal bråte 
kördes bort. Flytbryggans landgång skruvades 
loss och togs upp inför vintern. På söndagen var 
några scouter kvar och gjorde det sista - så nu är 
Viken vinterstängd tills slutet av april. 
Arbetshelgerna innebär inte bara arbete utan alla 
som hjälper till bjuds på god mat och trevligt 
umgänge.  
Vikengruppen önskar att fler från kårerna 
kommer och hjälper till för att gården ska hållas i 
bra skick. 
 
Tack till Johannes Lundgren för hjälp med att 
tömma ledningarna och stänga av vattnet. 
 

Tack till alla som hjälpte till! 
/Vikengruppen 
 

 
 
 

 
 
 

Operation Vildmark 
månadsskiftet feb/mars 2021 

är inställd 
 
Active Scout (årets vinnare som hade 
tänkt arrangera) siktar på att 
genomföra OPV vid ett senare 
tillfälle eller året därpå. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kåke räds inte det kylslagna vattnet när 
landgången skruvas loss. 
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Skaraborgs	scoutdistrikt	på	Instagram	
	
 
Skaraborgs scoutdistrikt på Instagram har nu passerat 500 följare så det är ju en 
ganska stor publik att nå ut till om man vill ge just sin kår lite reklam! 
 
Vi vill väldigt gärna dela vad som händer i kårerna runt om i distriktet. Har DU bilder eller 
filmklipp från hajker, läger, möten, vandringar eller annat som ni gjort tillsammans med 
någon av distriktets scoutkårer? Maila då dessa till sofi.hassel.hedihn@hotmail.com eller 
skicka som PM på Facebook (Skaraborgs scoutdistrikt) eller Instagram 
(Skaraborgs_scoutdistrikt). Skicka gärna med en kort text som berättar om bilden/filmen. 
Det behöver inte vara nya bilder/filmer, utan går även bra med äldre så länge de inte är för 
pixliga. Tänk bara på att de personer som syns i bild måste ha godkänt att den publiceras! 
 
Vissa kårer ha redan egna Instagram-sidor och det tycker vi såklart är jättekul! Vi regrammar 
gärna redan uppladdade bilder, skicka ett meddelande och dela bild så kommer den upp hos 
oss. 

 

Du kan också använd hashtaggen 
#skaraborgsscoutdistrikt på din 
scoutkårs eller din egna 
Instagrams inlägg. Hjälp oss 
knyta ihop distriktet och göra det 
enklare för oss och andra att se 
vad som händer runt om i 
Skaraborg! 
 
Vi ses @ 
Skaraborgs_scoutdistrikt! 
 
 
 
 
 
. 
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Bonussystemet      (DST 2016-10-30) 
 
För att uppmuntra kårer till samarbete och kårgemensamma aktiviteter har Skaraborgs 
Scoutdistrikt ett bonuspoängsystem. 
Distriktsstyrelsen ser bonussystemet som ett mycket bra system för att få återkoppling på 
gemensamma arrangemang och aktiviteter. 
Distriktsstyrelsen föreslår varje år vilket belopp som skall avsättas för bonussystemet. 
 
Bonusgrundande villkor 
Deltagare med medlemskap i kår inom Skaraborgs Scoutdistrikt samt folkbokförd inom 
Västragötalandsregionen krävs för att kunna söka poäng. Aktiviteten ska omfatta minst 3 
timmar. 
0,5 poäng/dag/deltagare   

− Distriktsarrangemang	(ex.	Vinterhajk,	Distriktsdag)	Deltagare	7	t.o.m.	25	år.	
− Av	distrikt	eller	distriktets	kårer	arrangerade	läger,	hajker,	träffar	m.m.	Deltagare	från	minst	

två	kårer	inom	Skaraborgs	Scoutdistrikt	krävs	från	7	t.o.m.	25	år.	
	

1 poäng/dag/deltagare   
− Kurs	och	arrangemang	av	kurskaraktär	samt	kårutveckling	om	den	redovisas	till	DS.	Gäller	

även	kurs	som	anordnas	av	annat	distrikt/samverkansorganisation.	7	år	och	uppåt,	vuxna	är	
bonusberättigade	för	utbildning.	
	

2 poäng/dag/deltagare   
− Distriktsstämmor,	Demokratijamboree,	Scoutforum,	Roverforum	och	liknande	nationella	

träffar	som	arrangeras	av	Scouterna	där	minst	två	kårer	inom	Skaraborgs	Scoutdistrikt	deltar.	
Deltagare	från	7	t.o.m.	25	år.	

	
Ansökan skickas in till distriktet senast 1 februari. Ansökan ska innehålla uppgift om vad 
arrangemanget gäller, datum samt deltagarnas namn och födelsedatum. 
 
Användning av bonuspengarna 
På Distriktsstyrelsens möte i maj tas beslut om fördelning av bonuspengarna utifrån inkomna 
ansökningar. Pengarna blir disponibla senast i september samma år och kan sparas tills 
kårerna önskar använda dem. 
Pengarna kan användas som betalning av upp till halva kostnaden för kurser, aktiviteter, 
hajker m.m. som är arrangerade av Skaraborgs scoutdistrikt, annat distrikt, Scouterna samt 
samverkansorganisation till Scouterna. På arrangemang som ej är arrangerade av Skaraborgs 
Scoutdistrikt krävs kopia på betalad faktura/kvitto. 
Distriktsstyrelsen kan fatta beslut om avvikelser med hänsyn till aktivitetens 
omfattning/utformning. 
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Ändringar i distriktets adressmatrikel: 
 
Att meddela ändringar i Blat gör att matrikeln kan hållas uppdaterad under året. 
Säg därför gärna till om något ska ändras. 
 
Töreboda scoutkår 
Kårutbildare: Maria Gustafsson, Hajstorp 9, 545 90 TÖREBODA 
epost: hajstorp9@gmail.com,  telefon: 0722-46 97 48 
      
Västra kansliet 
Utvecklingskonsulent Emma Eineskog slutar 12 januari.  
Därefter är utvecklingschef Malin Wallén kontaktperson. 
Epost: malin.wallen@scouterna.se, telefon: 0766-23 25 27 
 
 
 

Scoutparaplyer finns att beställa 
från kansliet i Skara.   
Bra paraplyer för kåren att använda som 
gåvor, priser eller egen försäljning.  
 
När kåren gör en beställning betalar ni 60 
kr/st. Om ni sedan säljer det vidare från 
kåren, sätter ni priset själva dock med 
minst 10 kr pålägg per styck som ska 
redovisas till Scouterna för användandet 
av logon.  

Välkomna att beställa! 
Info.skaraborg@scouterna.se eller ring kansliet på telefon 0761-41 28 01 
 

 

 

I kurskatalogen läggs scoutledarkurser upp 
kontinuerligt. 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#vf_vstra 

  

 

    Gratt is  
 

Oskar Bergqvist och Hedvig Mehrén, Värings scoutkår 
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Tidsplan 2021  
Januari 
15 Manusstopp Blat 1 
16-17 Lång-Ds 
29 Myskväll Utmanare och Rover * 
30-31  Vinterhajk* 
 
Februari 
1 Blat 1 kommer ut 
6-7 Leda Väst, Flämslätt* 
24 Ds-möte 
28-29 Operation Vildmark * 
 
Mars 
15  Manusstopp Blat 2 
17  Ds-möte 
 Distriktsforum* 
 
April 
1 Blat 2 kommer ut  
14 Ds-möte 
14 Vårens distriktsstämma * 
17-18 Öppningshelg Viken  
23  Sankt Georg 
 
Maj 
8-9 Guldkniven*  
9 Distriktsdagen*  
17 Manusstopp Blat 3 
19 Ds-möte  
 
Juni-Juli-augusti 
1/6 Blat 3 kommer ut 
11-17/7 Äventyrarviken  
18-24/7 Utmanarviken  
19-22/7 Vikenveckan  
v 31  Jamboree* 
15/8 Manusstopp Blat 4 
 
 
 
Aktiviteter som är markerade med *  
är bonusberättigade. Bonus kan även  
sökas för kårgemensamma aktiviteter och 
kårutveckling. Mer info om bonussystemet 
på distriktets hemsida 
https://skaraborg.scout.se/ladda-ner/ 

 

 

 
 
 

September 
4-5 Lång-Ds 
6  Blat 4 kommer ut 
15 Manusstopp Blat 5 * 
18-19   Chippong * 
21 Scouternas dag 
21  Ds-möte (tisdag) 
 

Oktober 
1 Blat 5 kommer ut 
 Distriktsforum* 
15-17  Jota-Joti 
17 Ds-möte 
17 Höstens distriktsstämma* 
23-24 Stängningshelgen Viken 
 

November 
12-13 Hjorthajk * 
15 Manusstopp Blat 6 
 
 
December 
1 Blat 6 kommer ut 
1 Ds-möte 
 

Foto: A: Svanung, Källby scoutkår  


