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Utsikten   
 

Så närmar sig de sista dagarna av året 2021. Om någon månad kommer vi titta tillbaka på året 
och vi kommer på olika sätt försöka sammanfatta och minnas tiden som gått.  
 
2021 har varit ännu ett år i pandemins tecken, men även året då vi försökt leva så normalt som 
det bara gått. Våra avdelningsmöten har startat upp, hajker har arrangerats och läger har 
ordnats runt om i distriktet. Scouting och friluftsliv trendar och många kårer upplever att man 
blivit större än man varit på länge.  
 
Jag tänker på 2021 som året fullt med återföreningar. Jag har återförenats med vänner som jag 
bara träffar på distriktets hajker, jag har återförenats med scouterna på min avdelning efter en 
tids möten på distans, och jag har återförenats med många andra släktingar och vänner som 
jag inte kunnat träffa som vanligt. Men jag ser också 2021 som året då jag säger tack för mig. 
Jag har nämligen gjort mitt sista år för den här gången i distriktsstyrelsen. Efter 9 år med fina 
minnen är det dags för mig att skriva min sista utsikt och blicka vidare mot något nytt. Men vi 
kommer garanterat ses i framtiden under ett nytt och spännande 2022. 
 
Ellinor Svärd, vice Distriktsordförande  
Lidköpings scoutkår 
  
 
 
 

 
 



 3 

 
 
Hej alla! 
 
Det känns helt ofattbart att vi närmar oss jul 
men så är det J  och det kan nog behövas 
en liten paus efter den här intensiva hösten. 
Att kunna samlas igen har varit efterlängtat 
- hajker, vandringar och paddlingsturer har 
duggat tätt ute i kårerna har jag förstått. 
Bara det att Hjorthajken samlade ca 100 
scouter bevisar att det funnits ett uppdämt 
behov 
Har ni under året varit med på 
distriktsaktiviteter, scoutledarutbildningar 
eller aktiviteter tillsammans med andra 
kårer? Glöm då inte att rapportera in till 
bonussystemet innan 1 februari. Ni vet väl 
att era bonuspengar kan användas som 
betalning dels för distriktets arrangemang, 
dels för andra scoutledarutbildningar, t ex 
Leda väst. Bonusblanketten kommer att 
skickas till kårerna i december och den 
ligger även för nedladdning på hemsidan. 
Har ni frågor om bonussystemet är det bara 
att ringa eller skicka ett mail hit till kansliet, 
alla frågor är välkomna! 
Nu kan ni också boka in datumen till 
Myskvällen för utmanare och rover, 
Vinterhajken samt OPV som har 
inbjudningar lägre fram i Blat. För OPV 
gäller dessutom ”först till kvarn” - max 15 
patruller kan delta. Den segrande patrullen, 
får den stora äran att arrangera OPV året 
därpå och ni som anmäler er ska vara 
inställda på det. 
 
Nu önskar jag er en mysig adventstid och  
så småningom även en  
God Jul och Gott Nytt År! 
 
Kram/ Solveig  
 
 

 

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

Blat på inskickat material! 
 
Blat är upplagt på distriktets hemsida 
www.skaraborg.scout.se 
 
Blat Manusstopp Utgivning                 
1 17 januari  1 februari 
2 15 mars  1 april 
3 16 maj  1 juni 
4 15 augusti  5 september 
5  15 september 3 oktober 
6 15 november 1 december 
 
 
Ansv utgivare: Distr.ordf Mikael Wahlborg 
tel: 0706-31 88 67 
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 
 
 
 
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 säkert veta att jag är på plats.  
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En	hälsning	från	Moholms	scoutkår	
 
 

Moholm scoutkår har varit aktiva sedan 
1982 och har i dagsläget 45 medlemmar.  
I vår scoutkår är vi 34 scouter fördelat på 12 
st spårare och 10 st upptäckare och 12 st 
äventyrare. 
Under 2021 har vi utifrån restriktionerna 
kring pandemin haft våra träffar utomhus. 
På vårens träffar har vi bland annat byggt 
fågelholkar, tränat på kartläsning, knopar 
och surrningar. I slutet av våren anordnades 
en vandringshajk i området kring Göta 
kanal. Under vandringen passerade vi 
Tåtops sluss där vi fick hjälpa till att slussa 
två båtar från Göta kanal över till sjön 
Viken. När vi anlände till vårt slutmål fick 
vi surra trefötter för att bygga upp 
vindskydd och kök. 
Höstterminen startade i början av 
september, under dessa träffar har vi haft 
bärplockning och tränat inför 
märkestagning så som tända-, elda-, kniv och pysslarmärket. Under den senaste träffen var vi 

på Moholm brandstation där frivilligbrandkåren lärde 
oss HLR och lägga förband. Där fick vi även se en 
hjärtstartare och veta hur den fungerar.  
 
 
Under helgen anordnades årets hjorthajk, från 
Moholm deltog patrull slöfockarna som tog hem 
segern.  
 
 
 

         Ebba Lundin, upptäckare i Moholms 
scoutkår 
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Hjorthajken	12-13	november	
 

 

Under fredagskvällen samlades närmare 100 scouter uppe på Billingen i Skövde för årets 
upplaga av Hjorthajken. Modiga Upptäckar- och Äventyrarscouter gick en nattvandring 
mellan olika stationer där de fick utföra uppgifter för att samla poäng till sin patrull. Nytt för i 
år var att det nu även fanns digitala stationer knutna till GPS-punkter med tipsfrågor för dem 
som ville kamma hem extrapoäng. Starten på vandringen var efter att mörkret lagt sig och 
scouterna fick använda ficklampa och karta för att hitta rätt i skogen, de 11 patrullerna fick 
själva välja färdväg mellan stationerna och “kläder efter väder” var en fördel både för dem 
som valde de leriga stigarna och dom som gick rakaste sträckan genom den blöta skogen. 
 
På de olika stationerna utmanades scouternas färdigheter och det gällde att ha gott samarbete 
för att lösa de olika uppgifterna. Det bjöds bland annat på surrning av flaggstång, sjukvård för 
brutna ben på scoutledare, minnesspel, hantera stormkök på tid och att transportera vatten 
utan att flytta på fötterna. Under nattens vandring gjordes det även tid för fika vid de 
lägereldar som passerades. Framåt småtimmarna hade till slut alla scoutpatruller kommit i mål 
där det sedvanligt bjöds på korv med bröd, varm choklad och en stund vid elden där den som 
ville kunde grilla pinnbröd. Det blev en kort stunds sömn i tälten innan det var dags för 
frukost i lördagsmorgonens regn och jubel för vinnande patrull. I år blev det patrull 
Slöfockarna från Moholm som kammade hem vinsten och fick ta med sig vandringspriset till 
sin scoutkår! Bra jobbat!! 
 
Scouterna som deltog i Hjorthajken kom från scoutkårerna i Lidköping, Skövde, Ryd, Skara, 
Nossebro, Källby, Forshem, Tidaholm, Väring, Töreboda och Moholm. Stort tack till 
distriktets programgrupp som arrangerade hajken och tack till alla funktionärer som hjälpte 
till att göra den möjlig! Nu ser vi fram emot att träffas igen på Vinterhajken, men tills dess: 
Var redo!                                        Text och foto: Sofi Hassel Hedihn, PRAks 
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Vandring	Hornborgarsjön	
 
 

Äventyrarna från Lidköpings scoutkår gav sig under höstlovet ut på en dagshajk runt 
Hornborgasjön. Vandringen gick längs fågelsjöns strand, över rullstensåsar och genom 
kohagar, från naturum till Ytterbergs fågeltorn. Under vägen studerades olika spår av djur och 

scouterna kunde lyssna på berättelser om landskapets 
historia och uppkomst. Framme vid tornet lagades det 
lunch på stormkök och dagens mål att se havsörn 
kunde kryssas av!  
 
Lördagen hade lovat vackert väder, men mot slutet av 
vandringen hotade ett mörkt regnmoln i horisonten så 
tillbakavägen gick betydligt snabbare än vägen tid. 
Tillbaka utanför naturum bjöd ledarna på fika och alla 
tog ett varv inne i utställningen innan det var dags att 
hoppa in i bilarna för hemfärd. En riktigt härlig dag 
och ett mysigt avslut på lovet.  
 
Text och foto/ Sofi Hassel Hedihn,  

                                                                    Äventyrarledare i Lidköpings scoutkår och PRAks 
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Presentation	av	en	scoutledare	
 
 
Kristin Jonsson, Töreboda scoutkår 
 

 
 
Kristin Jonsson har flera roller i Töreboda scoutkår.  
För det första är hon är ledare på tre olika avdelningar -  ledare för; 
Spårarna (20 scouter) tillsammans med ledarkollegorna Daniel Johansson och David 
Skagerstam, Upptäckarna (16 scouter) tillsammans med Daniel Johansson och föräldrar, samt 
Äventyrarna (8 scouter) även där tillsammans med Daniel Johansson och föräldrar. 
Utöver detta är hon även PR-ansvarig och inköpsansvarig för mat och dryck. 
 
Som barn var Kristin med i Hassle scoutkår och för tre år sedan kom hon tillbaka till 
Scouterna i rollen som scoutledare i Töreboda.  
 
Hur gick det till när du blev scoutledare?  - Jag gick på ett informationsmöte när dottern 
skulle börja och blev involverad som ledare eftersom det behövdes. 
När det gäller ledarutbildning berättar Kristin att hon var med på kursen ”Anpassat ledarskap” 
som distriktet anordnade förra hösten. 
 
Vad är roligast med att vara scoutledare? - Att få göra det jag själv skulle ha tyckt om som 
barn. Dessutom gillar jag att vara i skogen, elda och laga mat ute. 
 

Vandring på Billingen med Törebodas upptäckarscouter                                     privat bild  
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Vad ger mest med att vara scoutledare? - Det känns bra att se när scouterna blir glada över att 
ha lärt sig något nytt. Som ledare bryr man sig om sina scouter och släpper inte engagemanget 
när de går härifrån.  
 
Någon utmaning? - Det kan vara en utmaning att organisera 16 barn utan tjat.  
Kristin berättar här att hon använder mycket teckenspråk, något hon fick tips om på 
scoutledarkursen ”Anpassat ledarskap”. 
 
När det gäller höstens aktiviteter planerar de att vara med på Hjorthajken. Det kommer också 
att bli julbak och en gemensam julavslutning för hela kåren. Scoutkåren är traditionsenligt 
med på Törebodas julmarknad, där de säljer glögg, korv, ljus och har lotteri.  Ortens 
företagare har skänkt många fina priser till kårens lotteri. 
 
Vad tycker dina scouter är roligast att göra? De tycker om att ha sjukvård och att lära sig 
tillverka bårar. Att grilla Smorse (marshmallows med mariekex emellan) är också populärt. 
Scouterna vill gärna varva uppgifter och lek. Först ägna sig åt en uppgift, sedan pausa med lek 
efter en stund och därefter fortsätta med uppgiften igen.  
 
Vid frågan om ett ”trevligt scoutminne” väljer Kristin årets Jota Joti. De höll till i scoutstugan 
och fick många kontakter med scouter från hela världen. För att få överblick markerades de 
olika länderna på en whiteboardtavla och mest långväga kontakt var Australien.  
 
Kristin är kock till yrket och hon bor i Töreboda med sin familj och tre katter.  Två av de tre 
barnen är scouter.  På lediga stunder går hon helst ut i skogen, och när det är säsong plockar 
hon gärna bär eller svamp. 
 
Det är härligt att höra vilket engagemang Kristin lägger ner i scoutverksamheten. 
Det är bara att gratulera scouterna i Töreboda som har så fina ledare! 
 
Text Solveig Ekman, scoutkansliet 
 
 
 
 
 
 

Leda Väst 4 – 6 februari 2022 

Planeringen för Leda Väst 2022 har börjat, och vi planerar för att kunna köra Leda Väst på 
plats på Flämslätt den 4 – 6 februari 2022 

Planerade kurser så här långt är bland annat: Leda Scouting i korthet, Leda Kår, Trygga möten 
live, Anpassat ledarskap workshop, Styrelseutbildning, Ännu mera knopar, Ännu mera lekar, 
Lägerplanering, Scoutnet, Rekrytering, Stegring i scoutprogrammet, Hantverk 

För mer information, håll utkik på https://ledavast.scout.se/  
vi kommer att uppdatera sidan så fort vi har mer information. 

Utbildningsgruppen i väst 
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Distriktsstämma	2021		
 

Forshems scoutkår var värd för höstens distriktsstämma som gick 
av stapeln söndagen den 17:e oktober i Österängs bygdegård.  
Drygt trettio personer från tolv kårer samlades för en eftermiddag 
med både diskussioner, beslut, fika och trevligt umgänge. 
 
Distriktsordförande Mikael Wahlborg började med information från 
distriktet, han tog bland annat upp att en förteckning över läger- 
och hajkplatser är på gång. Kårerna ombads även lämna förslag 
angående distriktets arbete vid påverkanstorget. Därefter berättade 
två representanter från Jamboree 2022 om sommarens läger och 
stämmodeltagarna kunde ställa frågor. 

 
Till stämmoordförande valdes Andreas Skoog från Forshem och Marianne Sjöblom samt 
Ingela Eriksson valdes till att justera protokollet. 
Verksamhetsplanen och budgeten godkändes. Propositionen angående valberedningens arbete 
tillstyrktes av stämman, vilket innebär att sex ledamöter kommer att väljas till distriktets 
valberedning och att valberedningen kallas till ett uppstartmöte på försommaren innan 
stämman. Tidsplanen redovisades och datumet för höstens distriktsstämma ändrades till 9 
oktober för att inte krocka med Jota-joti.  
 
Därefter valdes distriktets funktionärer enligt valberedningens förslag. (Se nästa sida) 
Posten som vice distriktsordförande är fortfarande vakant och två platser är vakanta i nästa års 
valberedning. 
Under punkten Övrigt togs följande upp: Vedum scoutkår passade på att bjuda in till 
invigningen av sin nya scoutstuga. Digitala ordförandeträffar efterfrågades från 
stämmodeltagare och styrelsen tar med sig frågan. Ingela Eriksson påminde alla att ta vara på 
möjligheten att vara med på några av de kurser som anordnas på arrangemanget Leda Väst  
5-6 februari på Flämslätt. 
 
Efter att stämman avslutats överlämnade distriktsordförande en blomma som tack till 
stämmans ordförande Andreas och värdkåren Forshem fick en bok i present för trevligt 
arrangemang. De distriktsfunktionärer som avgår från distriktsarbetet - Ellinor Svärd, William 
Andersson och Olivia Solman, var inte på plats och får avtackas vid ett senare tillfälle. 
Text: Solveig Ekman, distriktskansliet 

 

 
Har ni tips på bra läger- eller hajkplatser i distriktets närhet? 
Vi vill göra en sammanställning som ska läggas upp på distriktets hemsida och 
vara till hjälp när kåren behöver alternativ eller vill få nya upplevelser. Tveka 
inte att dela med er!  
Förutom lite kort information om platsen, 
behövs kontaktuppgifter till en person 
som kan berätta mer. 
 
Ring eller maila distrikskansliet i Skara 
Telefon: 0761 41 28 01 
Epost: info.skaraborg@scouterna.se 
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Valda	distriktsfunktionärer	2022	
 
 
Distriktsstyrelsen 
Distriktsordförande: Mikael Wahlborg, Skara 
vice Distriktsordförande: Vakant 
Kassör Håkan Tropp: Mariestad 
PRAks: Sofie Hassel Hedihn, Distriktskåren 
PRAks: Jacob Ögnelod, Karlsborg 
Programgruppens ordförande: Johannes Lundgren, Vedum 
Programgruppens Ds-ledamot: Adrian Andersson, Töreboda 
Vikengruppens ordförande: Henrik Johansson, Väring 
Vikengruppens Ds-ledamot: Jens Kjaer, Väring 
Ungdomsledamot: Lina Jacobsson, Nossebro 
 
Revisor: Mats Olsson, Nossebro 
Revisor: Kenneth Andersson, Vedum 
Revisor suppl 1: Mats Beckman, Skara 
Revisor suppl 2: Lars Carlsson, Väring 
 
Programgruppen 
Ledamot: Elina Friedentahl, Grästorp 
Ledamot: Hanna Asp, Falköping 
Ledamot: Eigil Hansen, Väring 
 
Vikengruppen 
Ledamot: Marcus Wahrén, Karlsborg 
Ledamot: Hedvig Mehrén, Väring 
Ledamot: Martin Eklund, Töreboda 
Ledamot: Oscar Bergqvist, Väring 
Ledamot: Joakim Rosengren, Ryd 
 
Distriktets krisgrupp   (Do och v Do ingår automatiskt i krisgruppen) 
Ledamot: Karl-Åke Hell, Väring 
Ledamot: Marianne Sjöblom, Skara 
Ledamot: Kenneth Andersson, Vedum 
 
Distriktets representanter i Stiftelsen Viken Rosendala 
Ledamot ordinarie 1: Oskar Bergqvist, Väring 
Ledamot ordinarie 2: Joakim Rosengren, Ryd 
Ledamot ordinarie 3: Mikael Andersson, Distriktskåren 
Suppl. Ledamot 1: Markus Wahrén, Karlsborg 
Suppl. Ledamot 2: Fredrik Ödeen, Skövde 
Suppl. Ledamot 3: Henrik Johansson, Väring 
Revisor Stiftelsen Viken: Kenneth Andersson, Vedum 
Suppl. Revisor Stiftelsen Viken: Mats Olsson, Nossebro 
 
Distriktets valberening 
Valberedare: Peter Andersson, Götene (sammankallande) 
Valberedare: Peter Dahlström, Tidan 
Valberedare: vakant 
Valberedare: vakan
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Myskväll för Utmanare- och Rover scouter 

Alla	utmanar-	och	roverscouter	är	välkomna	på	myskväll	och	
	välkomna	att	stanna	kvar	som	funktionärer	under	Vinterhajken.	

Var: Platsen kommer att meddelas under januari månad på Skaraborgs scoutdistrikts hemsida 

När: Myskväll fredagen 11 februari, Vinterhajken 12-13 februari. 

Tid: Start kl. 19.00 på fredag, slut kl. 11.00 på söndag 

Pris: 100 kr för myskvällen. (Summan faktureras respektive kår). 

Ni bjuds på middag på kvällen och frukost dagen därpå. Stannar ni kvar som funktionärer 
under Vinterhajken bjuds ni på enklare lunch, middag samt frukost utan extra kostnad. 

Vi sover inomhus på golvförläggning, men man kan medta eget tält om så önskas. 

Myskvällen kommer i huvudsak ske inomhus, men ha med kläder efter väder. Vinterhajken 
kommer i huvudsak ske utomhus. Ta med den utrustning ni önskar ha för en dag ute på 
station. 

Anmälan görs senast söndagen den 30/1 till info.skaraborg@scouterna.se 
Meddela deltagarnas namn, födelsedata, kår samt eventuell specialkost. 
Eventuell avanmälan görs senast 48 timmar innan aktiviteten börjar. Därefter faktureras 
myskvällen. 
 
Kontaktperson: Skaraborgs scoutdistrikts programgrupp 
Johannes Lundgren  0708-607713   johannes.lundgren@hotmail.com 
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Vinterhajken 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinterhajken	är	en	hajk	för	spårarscouter,	upptäckarscouter	och	äventyrarscouter. 
	Var:	Platsen	meddelas	under	januari	månad	på	Skaraborgs	scoutdistrikts	hemsida	

	När:	Lördag	12	februari	–	söndag	13	februari	2022	
Tid:	Start	ca	kl.	10.00	på	lördag,	slut	kl.	11.00	på	söndag		
(för	spårarscouter	är	det	slut	kl.	22.00	under	lördagen)		
	Pris:	120	kr	per	deltagare	(kostnaden	faktureras	kåren)	

	På	hajken	bjuds	det	på	middag	och	kvällsmacka	under	lördagen	samt	frukost	på	söndagen.		
Ta	med	egen	lunch	som	äts	ute	på	vandringen	under	lördagen.	

	Upptäckarscouter	sover	inomhus,	äventyrarscouter	sover	utomhus	i	eget	medtaget	tält.	
Ledare	eller	annan	vuxen	från	den	egna	kåren	ansvarar	för	scouterna	under	vistelsen	på	

hajken.	

	Anmälan	görs	senast	söndagen	den	30/1	till	info.skaraborg@scouterna.se	
Meddela	deltagarnas	namn,	födelsedata,	kår	samt	eventuell	specialkost.	

Ev	avanmälan	görs	senast	48	timmar	innan	start,	därefter	faktureras	hajken.	

	För	mer	info,	kontakta:	
Johannes	Lundgren	–	070	860	77	13	

	

Välkomna!	
Skaraborgs	scoutdistrikts	programgrupp		
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OPERATION VILDMARK 
2022

4-5 MARS 2022                                         
I GÖTENE KOMMUN

KOMMER NI KLARA UTMANINGEN?
Under max 24 timmar skall patrullerna klara de prov de ställs inför,         

utan att ha mer mat med sig än den arrangörerna tilldelar dem.  
För att fusk inte skall ske kommer lagen bli visiterade ända in på kroppen 

innan de ger sig ut på den ca 2 mil (fågelvägen) långa vandringen. 

Målgrupp: Utmanare, Rover, Ledare 

Mer info om hajken och hur ni anmäler er hittar ni på                                     
www.forshemscout.se under januari 2022
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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.  
Den här gången berättar Moholms scoutkår om vad som 
händer i kåren. Nästa gång är det Nossebro scoutkårs tur att 
skriva några rader. Bifoga gärna en bild till om ni har det! 
(Helst som separat jpeg-fil)  
Välkommen att skicka in! 
 
 

 
 
 
													
													Efterlysning
 
	
Hej!	
Jag	efterlyser	en	kopia	av	lägerfilmen	från	"Stigmanslägret"	2005.	Har	gjort	en	del	egna	
eftersökningar	på	Facebook	utan	resultat	så	nu	håller	jag	tummarna	för	att	någon	av	er	har	
en	i	era	gömmor.	Ni	når	mig	på	min	mail:	amanda.selstrom@live.com	
	
Hälsningar	Amanda	Selström	

 

SKARABORGS SCOUTER 
BJUDS IN ATT PLOCKA SIN 
EGEN JULGRAN!
Settergrens julgranar öppnar upp sin 
granodling i Klämmesbo utanför Tidaholm för 
scouterna i Skaraborg. Ta med kåren, familjen, 
kompisarna och välj ut en egen julgran för 
självplock!
Skriv "scout" i swish-betalningen och 
granodlingen skänker del av summan till vårt 
distrikt!
Flera eldstäder kommer vara tända på området 
för den som vill grilla medhavd korv eller 
umgås vid elden.

NÄR: Lördag 4 december

VAR: Settergrens julgranar, 
Klämmesbo utanför Tidaholm

VÄLKOMNA!

Blat nr Kår Manusstopp  
 
 
Blat 1 Nossebro 17 januari 
Blat 2 Ryd 15 mars  
Blat 3 Skara 16 maj 
Blat 4 Skövde 15 augusti 
Blat 5 Tidaholm 15 september 
Blat 6 Töreboda 15 november 
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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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Skaraborgs	scoutdistrikt	på	Instagram		
Sveriges	näst	största	instagramkonto	för	scouting	
	

Skaraborgs scoutdistrikt på Instagram 
har nu mer än 1000 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! 
 
 
 

Ändringar i adressmatrikeln: 
 
Programgruppen 
Ny adress: Ledamot Eigil Hansen, Kanotstigen 11, 541 93 SKÖVDE 
 
Mariestads scoutkår 
Nyvald: Vice Kårordförande Nicklas Pettersson, Skaftv. 6, 542 73 MARIESTAD 
nickep.pettersson@gmail.com 0768-56 36 82 
 
Moholms scoutkår 
Ny epostadress: Kårsekreterare Jan Lagerroth jan.lagerroth@ludvig.se 
 
Töreboda scoutkår 
Ny epostadress: al Spararscout Daniel Johansson danieljohansson2@outlook.com 
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Tidsplan 2022  
Januari 
17 Manusstopp Blat 1 
21-22 Distriktsledning kickoff 
 
Februari 
1 Blat 1 kommer ut 
5-6 Leda Väst, Flämslätt* 
11 Myskväll för Utmanare och Rover * 
12-13 Vinterhajk * 
23 Ds-möte nytt datum 
22 Thinking Day 
 
Mars 
4-5 Operation Vildmark* 
15  Manusstopp Blat 2 
16  Ds-möte 
 Distriktsforum* 
 
April 
1 Blat 2 kommer ut  
prel 9-10  Öppningshelg Viken  
20 Ds-möte 
20 Vårens distriktsstämma * 
23  Sankt Georg 
 
Maj 
7-8 Guldkniven*  
8 Distriktsdagen*  
16 Manusstopp Blat 3 
18 Ds-möte  
 
Juni-Juli-Augusti 
1/6 Blat 3 kommer ut 
10-16/7   Äventyrarviken  
17-23/7  Utmanarviken  
18-21/7  Vikenveckan  
30/7-6/8  Jamboree* 
15/8 Manusstopp Blat 4 
31/8 Ds-möte 
 
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 
2-3 Ledarhajk 
5 Blat 4 kommer ut 
13 Ds-möte (tisdag) 
15 Manusstopp Blat 5 * 
17-18    Chipong *  
 Hindrikshajk 
21  Scouternas dag 
 

Oktober 
1 Blat 5 kommer ut 
9 Ds-möte 
9 Distriktsstämma* 
 Distriktsforum* 
14-16  Jota-Joti 
22-23 Stängningshelgen Viken 
 

November 
11-12 Hjorthajk * 
15 Manusstopp Blat 6 
30 Ds-möte 
 
 
December 
1 Ds-möte 

Foto: A: Svanung, Källby scoutkår  


