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Utsikten

Grundform: Förtroende
Definition: Tillit, tillförsikt
Den 13 januari hade vi en extra distriktsstämma för att hålla fyllnadsval till ordförandeposten.
För er som missade den kan jag meddela att det var en digital och städad tillställning och att
mötet var ganska snabbt avklarat. Ofta är det så i vår organisation, städat alltså (vi kan absolut
bli ännu bättre på det digitala) men det betyder inte att vi inte utvecklas. Det är snarare så att vi
utvecklas under demokratiska former och att varje scouts röst är lika viktig.
Jag fick det stora förtroendet att leda Skaraborgs scoutdistrikt och därför kommer min utsikt att
handla om just förtroende. I vårt distrikt är vi runt 1200 scouter. Det betyder alltså att dessa
1200 scouter förlitar sig på att jag tillsammans med resten av distriktsledningen kan skapa
scouting som inspirerar unga till att göra världen bättre.
Det går att ställa sig frågan i vilka andra situationer ordet tillit är aktuellt i scoutverksamhet, här
är några exempel:
- Barn och ungdomar har tillit till oss som scoutledare att vi ska stötta om något går snett.
- Föräldrar har tillit till oss som scoutledare att vi tar hand om deras barn under ibland en
vecka i sträck.
- Vi har tillit till våra ledarvänner att vi ska vara varandras bästa förebilder
och framförallt
- Vi har tillit till att våra scouter kan lära sig saker om de får vårt förtroende att prova
tillsammans.
Listan kan göra hur lång som helst och visar också att tillit är en av våra grundpelare, genom att
släppa ansvar till andra kan du hjälpa dem att utvecklas.
En god vän skrev ungefär så här till mig för ett par veckor sedan
– Vi behöver energi och det är viktigt att vi har kul –
Jag kan bara hålla med, vi ska ha kul, det ger oss energi och det gör att vi tillsammans kan
fortsätta driva världens bästa ungdomsrörelse framåt.
Jag tackar för er tillit och jag längtar efter att få träffas igen när pandemieländet har tagit slut.
/Mikael Wahlborg
Distriktsordförande
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Foto: Krillslov från Prixabay

Hej alla!
Hoppas ni har det bra i vinterkylan, trivs och
kan ta vara på vintern. Jag vet inte hur det är
med er men själv blir jag riktigt glad när det
är snö och minusgrader ute! Nu märks det
också att dagarna blivit längre och ljusare.

Telefon 0761-41 28 01
Epost: info.skaraborg@scouterna.se
Hemsida: www.skaraborg.scout.se
Instagram: skaraborgs_scoutdistrikt
Facebook: Skaraborgs scoutdistrikt

Här på kansliet är det bland annat dags för
ansökan om regionsbidrag. Tack och lov har
VG-regionen meddelat att vi kan få bidrag
enligt förra årets deltagardagar om årets
antal blir färre – och det blir det!

Ordinarie öppettider för kansliet
Måndagar 09-15
Tisdagar 09-15
Onsdagar 15-20
Torsdagar 09-15

Även om det känns avlägset kommer en
sommar och när det gäller distriktsarrangemang är förhoppningen att
Vikenlägren kan genomföras i sommar.
Mer info på sid 7.
Även vårstämman närmar sig så smått och
går av stapeln den 14:e april. Platsen är
Skara alternativt digitalt via zoom.

Lunch kl 12-13
(Med reservation för ändringar.)

Ha det så fint och håll er friska!
Solveig Ekman, scoutkansliet i Skara
Välkommen att titta in! Ring gärna innan
för att veta säkert att jag är på plats.

Tack till er som skickat in
texter och bilder till Blat!
Som ni vet bygger Blat på
inskickat material!
Blat
1
2
3
4
5
6

Manusstopp
15 januari
15 mars
15 maj
15 augusti
15 september
15 november

Skaraborgs scoutdistrikt följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Följande länk innehåller
Folkhälsomyndighetens uppdaterade länkar
samt råd till föreningar

Utgivning
1 februari
1 april
1 juni
6 september
1 oktober
1 december

http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-detnya-corona-viruset/
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Hälsningar från Källby scoutkår

Året 2020 kommer vi alla att minnas på olika sätt. Pandemin satte sina spår på det mesta
under året. Källby Scoutkår har sedan i våras bara en blandad upptäckar- och äventyrargrupp
på 20 barn. Ofta tycker vi att det är synd men i år har det underlättat att hålla avstånd och att
inte blanda grupper. Vi startade terminen med en tävling mellan föräldrar och scouter.
Föräldrarna överraskade oss med sina kunskaper i knopar och surrning. Att elda av snöret
gick fort men…..jag tror de fuskades lite med hur de byggde upp sin eld. Givetvis vann en
grupp med äventyrare. Att tävla och vinna mot föräldrar visade sig ge mycket motivation.
Våren fortsatte med upprustning av vår hinderbana som bl.a. fick nya hinder i form av
armgång.
Terminen avslutades på själva nationaldagen med en fantastisk vandring från Trolmens
fotbollsplan via Gröneskog till kalkbrottet. Där blev det fika och lekar innan vi vandrade
vidare via Munkängarna och Råbäcks hamn. I hamnen fanns det korv och mos som galant
fixades av Lennart o Kickan. Efter maten o studerandet av några snokar så bar det iväg uppåt
mot Trolmen igen. Under vandringen fördes många intressanta diskussioner om människans
påverkan på naturen och hur man kan återställa det man förstört. Under vandringen går man
genom ett stycke industriminne men också flera fantastiska naturtyper, allt från granskog till
bokskogar där det luktade starkt av ramslök.

Forts. nästa sida
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När scouterna själva får vara med att bestämma vad de vill göra så är det tre saker som alltid
kommer högt upp på önskelistan. Matlagning, eldning och märkestagning. Vi tog fasta på
detta så hösten började med en trerätters middag. Svampsoppa lagad på Trangiakök, många
scouter var skeptiska men de hämtade ändå en portion till. Huvudrätten blev en scoutbomb
lagad över öppen eld. Efterrätten bestod av krabbelurer och detta är ju alltid är uppskattat. De
fick under denna aktivitet via kortare uppdrag visa vad de kunde när det handlade om knopar
och surrning, triangakök och eldning kom ju av sig själv. Sedan ägnade vi flera gånger åt
märkestagning. Vi inriktade oss på märkena för eldning, knopar och surrning.
De sista gångerna på terminen försökte vi fixa den linbana
som påbörjades för många år sedan. Det byggdes en avsatts
och sittstol. Surrning och knopar hamnade återigen i
centrum. Dessa aktiviteter blandades med sjukvård. Vi fick
besök av Marcus som jobbar som ambulanssjukvårdare.
Han visade LABC och fyllde på fakta med att inlevelsefullt
berätta om olika händelser han varit med om. Dessa
berättelser berörde scouterna väldigt mycket.
Terminen avslutades med märkesutdelning, riktigt kul att se
alla stolta scouter oavsett om de får ett eller fem märken.

En stolt scout som fixat
andra Eldsmärket.

Nu går vi i väntans tider, ska vi dra igång igen eller inte.
Som det ser ut nu tänker vi starta efter sportlovet men vem
vet…………..

Det var 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.
Ta hand om er därute, önskar vi från Källbys scoutkår

Kårer som skriver i Blat
I varje nummer berättar en scoutkår om något ni gjort i
kåren. Det kan handla om vad som helst – både stort och
smått! Ni kan också berätta lite allmänt om hur ni har det i
kåren, det är alltid intressant att få höra vad som är pågång
J. I detta Blat fick vi läsa om vad som händer i Källby
scoutkår. Nästa gång är det Lidköpings 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 nr

Kår

Manusstopp

Blat 2 – 2021
Blat 3 – 2021
Blat 4 – 2021
Blat 5 – 2021
Blat 6 – 2021

Lidköpings scoutkår
Lidköpings FA scoutkår
Mariestads scoutkår
Moholms scoutkår
Nossebro scoutkår

15 mars
15 maj
15 augusti
15 september
15 november
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Ny distriktsordförande
Mikael Wahlborg från Skara scoutkår är
vår nye distriktsordförande. Många vet
nog redan vem han är – han har varit
scout sedan åtta års ålder och var med i
distriktsstyrelsen som ordförande i
programgruppen under gymnasietiden.
Därefter gjorde han ett uppehåll mellan
2004 - 2015 då han flyttade runt till olika
städer i Sverige. Nu har han kommit
tillbaka till Skara med sin familj och de är
alla aktiva i Skara scoutkår. Mikael är
vice ordförande och ledare för
upptäckarscouterna.

Foto: privat Mikael

Om att vara scout: - Något av det bästa
med att vara scout är gemenskapen.
Vi har samma värdegrund vart man än
kommer och har så mycket gemensamt.
Man kan vara sig själv och inga
förklaringar behövs.

Vad är roligast att göra? - Genom scouterna får jag tillfälle att träffa nya människor. Sen är
det kul att få vara ”barnslig” och göra roliga saker tillsammans med andra.
Vad är bäst med att vara scoutledare? - Att få vara med och stötta scouterna till att utvecklas
och lära sig nya saker. Ungdomarna hjälper oss vuxna att växa och vi hjälper dem.
Vad vill du bidra med till distriktsarbetet? - Jag tycker att frågan om distriktets uppgift och
varför vi har ett distrikt är viktig och vi behöver fundera på vad vår roll är i scoutrörelsen.
Distriktet fyller en oerhört viktig funktion men vi måste hela tiden tänka på och värdera det
arbetet vi gör. Om distriktsarbetet stagnerar är risken att vi tappar bort oss i vad meningen
med vårt arbete är.
Det är viktigt att distriktet är levande och utvecklas efter kårernas behov.
Kan du plocka fram ett scoutminne: - När jag gick Treklöver Gilwell-kursen och för första
gången stod under eken vid training ground på Gilwell park i England. Det var speciellt!
Mikael rekommenderar alla att anmäla sig till någon av Scouternas folkhögskolas kurser eller
utbildningar.
- Alla slags kurser ger något och utvecklar en själv, det spelar egentligen inte så stor roll vad
den handlar om. För scoutledare är det bra att träffa andra vuxna i Scouterna.
Vi är väldigt glada att Mikael åtagit sig ordförandeskapet i distriktet!
Text: Solveig Ekman
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Vikensommar 2021
Förhoppningen är att genomföra Vikenläger i
sommar!
Vi kan dock inte garantera att lägren kan
arrangeras eftersom Corona-läget fortfarande är
osäkert.
Information om sommarens läger uppdateras på Skaraborgs scoutdistrikts
hemsida https://skaraborg.scout.se/viken/lagerinformation/
Varje sommar sedan 1962 har läger för scouter och funktionshindrade ungdomar
arrangerats på scoutgården Solviken som ligger vid sjön Viken. Tanken med
lägren är att ungdomar med olika förutsättningar tillsammans ska få uppleva och
utforska scouting. Lägren innehåller vandringar, hantverk, lekar, kanotpaddling,
bad, lägerbål, utflykter och mycket annat som hör Vikenläger till.
De som varit på läger på Viken kommer gärna tillbaka.
En gång Viken - Alltid Viken!
Äventyrarviken
11-17 juli (söndag-lördag)
Läger för dig som är född 2006 – 2008.
Avgift: 700 kr om du är medlem i Skaraborgs scoutdistrikt,
annars 1250 kr.
Anmälan senast 30 april.

Utmanarviken
18 – 24 juli (söndag – lördag)
Läger för dig som är född 2003-2005.
Avgift: 700 kr om du är medlem i Skaraborgs scoutdistrikt,
annars 1250 kr.
Anmälan senast 30 april.

Foto: Mikael Andersson

Vikenveckan
19-22 juli (måndag-torsdag)
Läger för funktionshindrade i alla åldrar,
tillsammans med sina assistenter och scouter.
Avgift 500 kr om du är medlem i Skaraborgs
scoutdistrikt, annars 1150 kr.
Anmälan senast 30 april.

Foto: Tobias Fransson

Anmälan sker på Vikens anmälningsblankett och skickas till Skaraborgs scoutdistrikt senast
30 april. Besked om deltagande skickas ut till de anmälda i månadsskiftet maj/juni.
Anmälningsblankett finns att ladda ner från Skaraborgs scoutdistrikts hemsida
https://skaraborg.scout.se/viken/anmalan/

Välkommen på Vikenläger!
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Skaraborgs scoutdistrikts Vårstämma
När: Onsdag 14 april kl 19.00
Var: Green Tech Park, Gråbrödragatan 11 i Skara eller digitalt via
Zoom beroende på Folkhälsomyndighetens råd. Mer info kommer.
Kallelse och röstlängd skickas till kårens epostmottagare och
publiceras på distriktets hemsida.
Ev motioner ska ha kommit in till Skaraborgs scoutdistrikts kansli
senast 16 mars.
Stämmohandlingar skickas ut till kåren med brev och epost samt
publiceras på hemsidan www.skaraborg.scout.se senast 24 mars.

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!

I kurskatalogen läggs scoutledarkurser
upp kontinuerligt.
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#vf_vstra
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World Thinking Day 2021.
Veckan runt 22 februari firar scouter över hela
världen denna fantastiska rörelse på olika sätt.
Nu finns WAGGS aktivitetspaket översatt till
svenska.
Mer info på:
http://www.scouterna.se/ledascouting/leda-scouting/thinkingday/?mc_cid=2270a763d5&mc_eid=978ad83835

Scouternas nyhetsbrev januari 2021

Internationell scouting på hemmaplan
Varje vecka kontaktas Scoutena av scouter från olika
länder som vill komma i kontakt med lokala
scoutgrupper. Scouternas internationella grupp har
Foto: Scouterna/Patrik Hedljung
skapat en plattform för att främja utbytet.
Du kan hitta dessa förfrågningar i gruppen ”Scouting in Sweden” på Facebook.
Har du inte Facebook men vill ändå hjälpa till, är du välkommen att kontakta
Internationella gruppen via internationellagruppen@scouterna.se, så hittar vi en
annan lösning tillsammans.
Scoutnytt 2020-12-11

Info från Scouterna angående ekonomiskt stöd
” Styrelsen har också beslutat att ändra i syftet för Scouternas stödfond. De har
öppnat möjligheten för scoutkårer att söka bidrag för att kunna få med barn och unga
som har otillräckliga ekonomiska resurser i verksamhet som kåren genomför.
Exempel på sådan verksamhet kan vara subventionering av medlemsavgifter,
subventionerade läger och utfärder och inköp av låneutrustning. Det nya
ansökningsförfarandet startar den 1 januari och pågår tillsvidare.” Läs mer på:
http://www.scoutservice.se/artikel/fragor-och-svar-om-ekonomiskt-stod/
”Hur har Scouterna och den ideella sektorn jobbat för att för att få stöd?
Scouterna har tillsammans med andra ungdomsorganisationer uppvaktat politiker
och myndigheter. Glädjande nog har besked om en förstärkning av statsbidraget nu
kommit. Statsbidraget 2020 förstärks retroaktivt och för 2021 och 2022 har besked
kommit om att regeringens anslag är högre än tidigare.
Förutom förstärkning av statsbidraget har vi även varit med och påverkat så att andra
stödåtgärder är öppna för ideella föreningar. Långt ifrån alla är relevanta för en
scoutkår, men det kan vara värt att titta på att söka till exempel omställningsstöd.
För att söka behöver föreningen ha ett organisationsnummer samt ha förlorat
minst 50% av sin omsättning för perioden jämfört med föregående år.” Läs mer här:
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforet
agforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce
5545274834.html
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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*
20
Ds-möte nytt datum
24
Ds-möte
22
Thinking Day
28-29 Operation Vildmark *
Mars
15
Manusstopp Blat 2
17
Ds-möte
Distriktsforum*
April
1
14
14
17-18
23

Blat 2 kommer ut
Ds-möte
Vårens distriktsstämma *
Öppningshelg Viken
Sankt Georg

Maj
8-9
9
17
19

Guldkniven*
Distriktsdagen*
Manusstopp Blat 3
Ds-möte

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

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/

Foto: A: Svanung, Källby scoutkår

