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Bild av smellypumpy från Pixabay

Utsikten
Våren... Det är något speciellt med våren. Man går där i vinterslasket och
så plötsligt är den här med sitt fågelkvitter, tussilago och gröna knoppar.
Visst har vi längtat efter våren, och i år mer än någonsin. Efter en lång
vinter med isolering, avstånd och digitala möten är nu äntligen våren här
med löfte om ljus och förändring.
Vi ses i vårsolen!

Ellinor Svärd
Vice distriktsordförande och äventyrarledare i Lidköpings scoutkår
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Blat är upplagt på distriktets hemsida

www.skaraborg.scout.se
Blat
1
2
3
4
5

Manusstopp
15 januari
15 mars
15 maj
15 augusti
15 september

Utgivning
1 februari
1 april
1 juni
6 september
1 oktober

Foto: Linnea Wedelin Scoutforum

Ansv utgivare: Distr.ordf Mikael Wahlborg
tel: 0706-31 88 67
Redaktion: Skaraborgs scoutdistrikts kansli
Solveig Ekman, tel 0761-41 28 01

Hej alla!
Plötsligt blev det sommar från en dag till en
annan. Så skönt, att inte behöva bylta på sig
varma tröjor varje dag och finns det något
härligare än att gå barfota ute i gräset?
Ja, den här sommaren är verkligen
efterlängtad för min del.
Och som jag förstått kommer flera kårer att
ha läger i sommar - kan tänka mig att
scouterna ser fram emot det! Det är nog för
övrigt mycket man kommer att uppskatta i
år som man tagit för självklart tidigare …

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

Även om det är långt till september kan det
vara bra att tänka framåt och fundera på
vilka i kåren som kan ha nytta av en kurs för
nya ledare som regionala utbildningsgruppen erbjuder i Väring. Den innehåller
en kombination av kurserna Redo för
naturen och Leda scout. Mer info på sid 5.

Kansliet är
semesterstängt
19 juli-16 aug

Nu hoppas jag ni alla får det jätteskönt i
sommar, med fina upplevelser och även tid
att vila upp er!
Kram/ Solveig

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

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

Lunch kl 12-13
Följande länk till Scouternas hemsida innehåller
råd till föreningar och användbara länkar ang
Covid19
https://www.scouterna.se/covid19/

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

Foto: Scouterna/Jacob Svensson

William Andersson från Lidköpings scoutkår är distriktets nya ungdomsledamot.
För er som inte har träffat honom än, det mesta har ju legat på is under våren på grund av
pandemin, kommer här en kort presentation.
William började i Scouterna när han var runt 10-11 år gammal. Eftersom han var en aktiv
kille som behövde komma ut och röra på sig, visade det sig att Scouterna var en perfekt
match. Förutom egna scoutaktiviteter har han också varit ledare för kårens upptäckare.
Varför tycker du någon ska börja i Scouterna? - Jag tycker att man ska ta vara på möjligheten
att komma ut i skogarna och landskapen medans de finns kvar. Dessutom lär man sig många
nya och viktiga saker i Scouterna samtidigt som man har roligt!
Vad tycker du är det bästa med att vara scout?
- Jag tycker om friheten och gemenskapen när man är ute med sin kår. Läger och hajker där
man får träffa andra kårer är mina favoriter.
Vad fick dig att tacka ja till att bli ungdomsledamot i distriktet? – Det var lite på impuls! Jag
tycker om nya möjligheter och att få vara med och se hur saker går till.
Är det något du skulle vilja arrangera för distriktets utmanare?
- Jag hade älskat att arrangera temaläger eller temahajker för att bygga ut ett större kontakt
mellan kårerna inför nästa generation ledare.
Vilken scoutaktivitet gör du helst för egen del? - Jag älskar att göra knopar och tälja. Att
bygga är också en stor favorit, särskilt om jag får bygga hinderbanor eller portaler.
Kan du plocka fram ett speciellt scoutminne? - Jag minns när kungen var med på Jamboree
2017 och gjorde raketen med oss två gånger på scenen. Det är en av mina favorithistorier att
berätta om och om igen.
När William inte ägnar sig åt scouting tycker han om att läsa och skriva, helst läser han
historia och har samlat på sig alldeles för många historiska böcker enligt honom själv. Han
tycker också om att måla och sketcha. Just nu jobbar han inom LSS-vården.
William verkar vara en mångsidig och härlig person som nog kan göra mycket roligt för
distriktets utmanare när allt sådant blir tillåtet igen. Välkommen till distriktsstyrelsen!
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Är du ganska ny som scoutledare?

Få en bra start
på en grundläggande

scoutledarkurs
Foto: Scouterna

11-12 september i Väring

En rolig helg där du lär dig grunderna i friluftsliv och scoutledarskap.
Helgen innehåller kursen ” Redo för naturen” där du kommer du lära dig
hur du kan laga mat i naturen, hur en bra rast- och sovplats ser ut, var du
får vara och vad du får göra i naturen, hur du skyddar sig från regn och
kyla och mycket annat. Varm, torr, mätt och säker, helt enkelt.
Under helgen kommer du också att genomföra kursen ” Leda scouting i
korthet”. Leda scouting är kursen för dig som är ny som scoutledare och
vill lära dig mer om Scouternas vision, mål och om hur du skapar
verksamhet. Kursen hjälper dig att bli tryggare som scoutledare och du får
kunskap om det lyssnande och stödjande ledarskapet. Som bevis på dina
nya kunskaper får du både kursintyg och märke att sy på scoutskjorta.
Kurskostnad: 600 kr. Hör med din scoutkår om du kan få din deltagaravgift
betald.
Skaraborgs scoutdistrikt subventionerar kursen till viss del, se längst ner på sidan.

Mer info om kursen kommer i Folkhögskolans kurskatalog.
Länk till utbildningar på Scouternas folkhögskola och till kurskatalogen:
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/scoututbildningar/

Regionala utbildningsgruppen i väst

Skaraborgs scoutdistrikt subventionerar kursen med 150 kr/person efter uppvisad
inbetalning. Kursavgiften kan alltså bli 450 kr i slutändan.
Om kåren har betalat avgiften, kan kåren även utnyttja sina innestående bonuspengar
till halva avgiften. Även detta görs upp i efterhand efter uppvisad inbetalning.
Kontakta kansliet i Skara om ni har frågor om det här.
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Vårens distriktsstämma

På onsdagskvällen den 14 april samlade 21 delegater från nio kårer via internet och
videotjänsten Zoom, för att vara med på vårens digitala distriktsstämma. Distriktsordförande
Mikael Wahlborg hälsade alla välkomna och började med att informera om några aktuella
frågor. Han tog bland annat upp den positiva nyheten att Scouterna som organisation har ökat
med 3000 medlemmar under år 2020. Detta trots omställningar i verksamheten och inställda
aktiviteter. Vidare diskuterades Scouternas beslut om att kårerna ska begära utdrag ur polisens
belastningsregister från sina ledare. Uppvisat registerutdrag kan nu registreras i Scoutnet.
De flesta tyckte detta var bra, dock fanns även åsikten att registerutdragen kan ge en falsk
trygghet, då det endast visar om personen är dömd.
När det gäller nästa regionläger har distrikten i västra regionen beslutat att lägret ska
arrangeras år 2024. För att hantera ekonomin på ett smidigt sätt, kommer en förening att
bildas för lägret.
Efter att ha gått igenom digitala mötesrutiner öppnade Mikael stämman.
Till stämmoordförande valdes Tobias Fransson från Skara scoutkår.
Protokollsjusterare blev Ingela Eriksson och Karl-Åke Hell, båda från
Värings scoutkår. Röstlängden fastställdes, stämman ansågs behörigt
sammankallad och verksamhetsberättelsen, budgetutfallet och revisionsberättelsen föredrogs.
Därefter fastställdes balansräkningen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2020.
Stämman beslutade att 2020 års överskott ska föras över till nästa år.
Under övriga frågor tog Håkan Tropp upp distriktsstyrelsens planer på att flytta delar av
innehavet i en räntefond till en aktiefond med mer positiv utveckling, vilket de närvarande
tyckte var ett bra förslag.
Så avslutades vårens stämma och stämmoordförande Tobias tackades med en blombukett.
Detta är andra gången i år som en stämma genomförs digitalt och jag tycker det flyter på
väldigt bra även om man saknar det personliga mötet.
Men till hösten kan vi förhoppningsvis ha en ”fysisk” stämma igen.
/Solveig Ekman, distriktskansliet
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Skaraborgs scoutdistrikt på Instagram
Skaraborgs scoutdistrikt på Instagram
har nu ca 750 följare så det är 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 DM 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!

Vikenskrifter finns att köpa
– Lägren 1962-75
Det finns kvar ett antal A4-skrifter om historiken
kring handikapplägret på Viken under åren 19621975.
Pris 50 kr/st (exkl porto)
Häftena kan beställas från
Skaraborgs scoutdistrikts kansli
Info.skaraborg@scouterna.se
0761-41 28 01

Distriktets kårer kommer att få ett exemplar i gåva.
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Scoutläger i sommar
Folkhälsomyndigheten har glädjande nog
godkänt läger i sommar och följande
kårer ska ha läger
Ryd scoutkår – läger på Viken
Skara scoutkår – läger på Viken
Lidköpings scoutkår – läger på Spårön,
Flarken
Värings scoutkår – läger i Väring
Fler är under planering J
Bild från Forshems läger 2013

Folkhälsomyndighetens ändrade restriktioner innebär bland annat att
•
•
•
•

Läger kan anordnas både inomhus och utomhus.
Det finns inga restriktioner i längden på läger.
Det är bra om läger riskbedöms utifrån Folkhälsomyndighetens förebyggande
åtgärder och planeras för att minska riskerna för smittspridning.
Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara
observant på sjukdomssymtom.
Uppdaterad Information och tips inför sommarens läger finns på Scouternas hemsida
https://www.scouterna.se/covid19/
samt Folkhälsomyndighetens hemsida
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/verksamheter/lager-ochcuper?mc_cid=4442522891&mc_eid=978ad83835

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 på gång J.
Nästa gång är det Lidköpings FA 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

Blat 4 – 2021 Lidköpings FA scoutkår
Blat 5 – 2021 Mariestads scoutkår
Blat 6– 2021 Moholms scoutkår

Manusstopp
15 augusti
15 september
15 november
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Tidsplan 2021
Januari
15
Manusstopp Blat 1
16-17 Lång-Ds
29
Myskväll Utmanare och Rover *
30-31 Vinterhajk*

September
4-5
Lång-Ds
6
Blat 4 kommer ut
11-12 Redo för naturen/Leda scout *
15
Manusstopp Blat 5 *
18-19 Chippong *
21
Scouternas dag
21
Ds-möte (tisdag)

Februari
1
Blat 1 kommer ut
6-7
Leda Väst, Flämslätt*
20
Ds-möte nytt datum
22
Thinking Day
28-29 Operation Vildmark *

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

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

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
16/6 Ds-möte nytt datum
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
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