STENUNGSUNDS SCOUTKÅR
853300-9406
Årsredovisning 2018-12-31
Styrelsen för Stenungsunds Scoutkår avger härmed följande årsredovisning
för räkenskapsåret 1 januari 2018 till 31 december 2018.
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Förvaltningsberättelse 2018
Kårstyrelse

Kårordförande
Vice Kårordförande
Kassör
Sekreterare
Kårutvecklare
Ledarrepresentant Spårarna
Ledarrepresentant Upptäckarna
Ledarrepresentant Äventyrarna
Ledarrepresentant Utmanarna
Utmanarrepresentant

Kårfunktionärer

Bidragssekreterare
Medlemsregistrerare
Materialför valtare
Scoutvaror
Stugansvariga
PR-ansvarig
Flaggmästare
Stuguthyrare
Nyckelansvarig
Lägercoach

Revisorer

Revisor
Revisorsuppleant

Henrik Widestrand
Joakim Witte
Jenny Karsberg
Hampus Artfors
Johan Amborg
Anders Forsström
Oscar Gillenius
Henrik Lycke
Karin Eriksson
Linnea Schroeder

Jenny Karsberg
Respektive avdelningsledare
Håkan Lind (ansvarig sammankallande),
Carl Schroeder och Martin Schroeder
Mattias Palmgren
Ronnie Ståhle, Robert Etander
Sonny Andersson
Ronnie Ståhle
Karin Strand
Carl Schroeder
Oscar Gillenius
Hans Gillenius
Karin Strand

Valberedning

Oscar Gillenius (sammankallande), Maria Almér

Medlemmar

Scoutkåren hade i slutet av verksamhetsåret ca140 st betalande medlemmar fördelade
mellan avdelningarna Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare, Rover samt Ledare.

Stenungsunds Scoutkår, Org.nr. 853300-9406 Kärrakullevägen 1, 444 46 Stenungsund

2 av 13

Scoutverksamhet
Spårarna

Under året har spårarna har fått lära sig olika sätt att kommunicera och samarbeta inom
patrullen genom praktiska organisationsövningar. Vi har haft fokus på matlagning, dels över
öppen eld där scouterna fått öva på bygga pyramid- och pagodeld samt att sedan laga mat, mat
har även lagats på trangiakök. Scouterna har bekantat sig med grundläggande patrullutrustning
såsom tält (resa samt ta ner), trangiakök (sätta ihop samt ta isär) och lykta (tända och släcka på
säkert sätt).
På tema säkerhet har scouterna gått reflexspår samt pratat om hur man skall bete sig i skogen
i mörker. Under året har det varit två gemensamma läger med de övriga i kåren, vinterläger och
Fylkelägret. Några scouter var på läger för första gången och tyckte att det var spännande.Många
scouter deltog även på Kampen om hornet under oktober med gott resultat (etta!).
Under hösten höll avdelningen en familjekväll där scouterna fick leda sina
föräldrar/familjemedlemmar genom olika stationer för att visa vad vi gör på våra möten, detta var
mycket uppskattat av alla inblandade.
Tidigare år har maxantal scouter legat på 20, under hösten 2018 blev det så många som ville
börja att vi beslutatde om att utöka avdelningen till 25 stycken. Trots en utökad avdelning var det
fortfarande många som ville börja, kölista finns nu etablerad I kåren via scoutnetför att hantera
detta på bästa sätt.

Vinnande Spårare vid årets Kampen om Hornet.

Stenungsunds Scoutkår, Org.nr. 853300-9406 Kärrakullevägen 1, 444 46 Stenungsund

3 av 13

Upptäckarna

Avdelningen har under året varit ca: 25 scouter och fem ledare samt en ledarassistent. På våra
möten under veckorna har mycket fokus legat på praktiska scoutaktiviteter såsom att ta kniv och
yxbevis, laga både enkla och mer avancerade maträtter på trangiakök och över eld.Knopar,
orientering, chiffer och olika sorters hantverk har det också övats på.
Vi gjorde ett uppskattat studiebesök på brandstationen där vi bl.a. fick öva på att släcka brand i
en brinnande docka. Ett besök i simhallen har det också blivit där vi tränat på att ta oss upp på
isflaket och livräddning blandat med lek och skoj.
Vi har deltagit i kårens gemensamma aktiviteter, det mycket uppskattade vårlägret ”FYLKE” med
Sagan om ringen tema, kårens årliga tunnbrödsbak med försäljning på torget samt
vinterövernattningen i feb/mars. Upptäckarna deltog i Kampen om Hornet och segrade!

Spårare, Upptäckare och Äventyrare vid årets Kampen om Hornet.
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Äventyrarna

Årets höjdpunkt var deltagandet i det österrikiska lägret HOME2018 där 14 scouter och 3 ledare
deltog från kåren. Resan gjordes med tåg och vi besökte bl a koncentrationslägermuseet i
Dachau på vägen dit. Efter lägret hade scouterna 3 dagar i en österrikisk familj, på s k Home
Hospitality, vilket var fenomenalt om man får tro scouterna. Delar av resan gjordes tillsammans
med utmanarna. Resan förbereddes under våren bl a genom märkestagning Världen där man tar
kontakt med scouter i andra länder för att lära sig om andra kulturer och scouting. Vi fick också
besök av en person vars föräldrar överlevt Förintelsen. Detta som en förberedelse för vårt besök i
Dachau.

Äventyrare med österrikiska vänscouter vid HOME2018.
Vi anordnade flera aktiviteter kopplat till ScoutView (Scouternas samarbete med Google) där vi
kartlade naturen med en 360-kamera, bl a Flottarleden (Munkedal) och Bö Tjärn (Tjörn).
ScoutView heter numera ScoutTrails. Kan hittas på www.scoutview.se
Vårens Fylke med övernattning under tarp och cykling till lägerplatsen måste anses som en av
favoriterna. Scouternas färdigheter i att laga mat över öppen eld förfinades och tog oanade
höjder med nyfunnen kreativitet.
Under hösten togs framförallt två märken. Hajken, där scouterna planerar och genomför en hajk,
genomfördes i form av en kombinerad vandrings och kanothajk i trakten kring Flottarleden öster
om Munkedal. Sedan vidtog märket Världsförbättrare där vi engagerade oss i Musikhjälpen och
samlade in över 10 000 kr under temat ”Alla har rätt att funka olika” till förmån för personer med
funktionsnedsättning. Vi arbetade också med WAGGGS material för jämställdhet under FNs
Internationella dag för flickor (11 oktober). Under hösten genomförde vi även en kulinarisk hajk
där vi utmanade scouterna i avancerad matlagning över öppen eld. Äventyrarna gick även
segrande ur Kampen om Hornet! Ett nytt tillskott till avdelningens favoriter är vår nya
reflektorugn.
En scout deltog i två av Scouternas folkhögskolas kurser för äventyrare, Sommarfjäll och
Kajakpaddling.
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Medlemsantalet under året har ökat. Vi har haft flera scouter som börjat som helt nya utan att ha
gått i scouterna förut. Vid årets slut var vi 31 scouter och en liten men tapper skara på 4 ledare.
Vi fick under året hjälp med ledare från andra avdelningar för att kunna genomföra vårt program.

Äventyrararnas insamling till Musikhjälpen 2018 på Stenungs Torg.
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Utmanarlaget Arken

Året 2018 inleddes med en uppstartshajk där vi gemensamt planerade för den kommande
vårterminen. Torsdagsmötena lades huvudsakligen på att arbeta ihop pengar inför tågluffen
under sommaren. Vi bakade mängder av tunnbröd inför påsk, då vi tog upp beställningar och
körde ut leveranserna. Vi stod även på Stenungstorg och sålde bröd, kakor och paracordarmband
som vi knutit. I maj serverade vi på ett bröllop i Kristinedals kyrka, där vi hade hand om maten,
serveringen och disken. Vi stod även parkeringsvakter på Stora Höga-dagen där vi också sålde
tunnbröd och bullar, samt byggde tält. Vi ansvarade också för Mariagårdens café för att samla in
ytterligare pengar.
Dock gjorde vi mer än att bara samla in pengar inför resan. På sportlovet deltog flera av oss på
lägret Vinterskog, ett läger för scouter tillsammans med deltagare med funktionsvariationer. I maj
var vi på kårläger med tema Fylke. Vi i Arken hajkade en natt själva, innan resten av kåren
anlände till lägerplatsen. Det blev ett fartfyllt och roligt läger med massa aktiviteter och skratt.
Den 3 augusti var det äntligen dags för årets stora händelse, tågluffen. Vi åkte tillsammans med
Äventyrarna från Stenungsunds station, mot Göteborg där vi sedan fortsatte med tåg till
Köpenhamn. Vi fortsatte till Hamburg, för att sedan ta oss vidare med nattåg till München. Där
besökte vi det före detta koncentrationslägret Dachau och gick på en guidad rundtur på området.
Efter det fortsatte resan mot de slovenska alperna, till den lilla byn Bovec. Vi tältade på ett
äventyrscamp och fick bland annat testa på canyoning, rafting och att åka zip line.

Arken på bussen.
Vidare hade vi ingen plan för nästa resmål, så vi fick själva leta upp ett ställe att åka till, och
kontakta olika campingar m.m. Till slut hittade vi en italiensk ort vid Gardasjön, Moniga del Garda
där det fanns plats på en camping. På vägen dit åt vi lunch i Venedig i våra patruller. I Italien
utförde vi olika utmaningar i patrullerna och tränade livräddning i Gardasjön. Resan avslutades
med besök på operafestivalen i Verona där vi såg operan Aida på världens största amfiteater,
Arena di Verona. På hemvägen stannade vi i Österrike och åkte upp med lift på ett berg.
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Arken på operan i Verona.
Efter några veckors vila, gick flera av oss Hajk-DM, som en introduktionshajk för de nya
utmanarna som kom upp till oss efter sommaren. Arken placerade sig på en hedrande bronsplats
i utmanarklassen! Grymt jobbat! Flera var med på RUT-arrangemanget scoutbalen som hölls i
Backa. Dessutom åkte vi till Göteborg och testade på Escape House, där man fick samarbeta i
grupper för att lyckas lösa uppgifter och ta sig ut ur låsta rum. Lite senare under hösten deltog vi
som försökspersoner på ett projekt kallat Action on Body Confidence där två representanter från
distriktet lärde oss om idealsamhället vi lever i.
I november var fyra utav oss på Demokratijamoreen i Karlstad och två förstaårs Utmanare fick
vara med och rösta om beslut rörande hela den svenska scoutrörelsen – Häftigt att Stenungsund
skickade unga delegater! I december åkte vi till Kragenäs där vi genomförde en så kallad
ensamhajk, som en del av utmanarprogrammets Personliga Utmaningen. Alla övernattade själva i
var sitt vindskydd, där man fick klara sig helt själv och vare sig se eller kommunicera med andra.
Det var en mycket givande helg som avslutades med övernattning i Pannbergsstugan, med bland
annat badtunnebad och pepparkaksbak. Där började vi även planera för vårterminen, och
startade upp vårt nya projekt #kroppsfest som är ett avslutande projekt efter Action on Body
Confidence. Vi planerar att under 2019 designa våra egna märken som vi ska dela ut till
personer som gör något bra för att minska kroppshetsen i samhället.
Sammanfattningsvis, har året 2018 varit ett otroligt intensivt scoutår för oss alla. Vi har fikat
mycket, samarbetat, rest och kanske framför allt skrattat väldigt mycket. Vi har massor med
planer inför 2019, så förhoppningsvis blir det året minst lika bra som 2018.
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Ledarlaget Ararat

Ledarlaget har under året haft 4 träffar i scoutstugan av social karaktär med inslag av operativt
arbete . Under våren lades fokus på lägret Fylke2018 som genomfördes med ca 70 deltagare på
”Hans Äng” vid Bottenstugan. Det fina och varma vädret visade sig vara början på den varmaste
sommaren sedan temperaturmätningarna började i Sverige.
Vi medverkade även på Björkekärrs scoutkårs arrangemang ”Hajk-dm” med två lag som
placerade sig på första och andra plats i tävlingen. Dessutom höll Ararat i en av kontrollerna, en
variant av mini-surrning.
I november arrangerades en kårgemensam tunnbrödsbakning en fredag kväll och lördag som vi
sålde på Stenungstorg.
Vi har under året haft glädjen att välkomna flera nya ledare: Catrin Andersson (Äventyrarna),
Freddy Abrahamsson (Utmanarna), Jan Rohlén och David Ståhle (Spårarna) och Mats Nordin
(Upptäckarna).
Året avslutades med en klassisk grötfest i scoutstugan som föregicks av en surrninglivlineuppgift.

Arararat avslutar året med grötfest.

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen har haft 4 st KS, Kårstyrelsemöten, under verksamhetsåret samt lika många
arbetsmöten med ”Lilla KS” (KS utan avdelningsrepresentanter) för att planera och förbereda
gemensamma aktiviteter och KS. Utöver detta har diverse möten kring brandskydd, stugmöte
med kommunen m.m. ägt rum under året. Inför höstuppstarten hölls en uppstartsträff med
övernattning vid Hålan, Hällungen. Styrelsen har etablerat en köfunktion via scoutnet för nya
medlemmar.

Utbildningar

Under året har en ledare påbörjat Treklöver Gilwell-utbildning. En Äventyrare har deltagit i
sommarkurs fjäll & kajakpaddling. Scoutkåren valde att skicka unga delegater till
Demokratistämman i utbildningssyfte.
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Scoutstugan

Scoutstugan har hyrts ut ett antal gånger under året och bidragit ekonomiskt till kårens kassa.
Under våren hölls en tillsyn för kontroll av brandskyddet i stugan av räddningstjänsten på
förfrågan av kåren. Enligt tjänsteanteckning gäller att:

Seriekopplade brandvarnare har under hösten installerats i stugans rum vilket möjliggör
övernattning för maximalt 28 personer. Plåtskåp för förvaring av begränsad mindre mängd
brännbara vätskor har installerats i förrådet för fotogen och t-sprit. Maximalt 60 L gasol förvaras i
öppet plåtskåp i baracken. Detta har stämts av med brandingenjör på räddningstjänsten.
Belysning i patrullrummen har bytts ut av kommunen för att få mer brandsäkra armaturer.
En arbetsdag med stort deltagande av föräldrar hölls under hösten i scoutstugan. Hyllor byggdes i
förrådet och materialrum samt vind röjdes. Material som gick att återanvända skänktes till
second hand. Arkivmaterial har gåtts igenom och flyttats till förrådet i stora salen.

Glada föräldrar på arbetsdagen byggde om i förrådet och röjde slanor och fixade med veden.
Kåren har köpt in utrustning för de 30 000 kr som erhölls i bidrag av Thordénstiftelsen i slutet av
2017. Bl.a köptes ett par nya tarpar, ett antal stormkök, vattenpåsar, kompasser, knivar, yxor,
sågar och kastruller för att komplettera avdelningarnas hajkmateriel.
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Tack till sponsorer

Styrelsen vill tacka Thordénstiftelen för bidrag till utrustning, Whitered för sponsring av
brandvarnare, ShapeToForm för sponsring av en ny elektrisk bakhäll, Primagaz för gasol till
kårlägret, Cirkle K Stora Höga Bråland för lån/reducerad hyra av släpvagnar och Mattias
Wahlberg för hjälp med traktor, vagn och transport av materiel till lägret.

Slutord

Vi i styrelsen vill tacka alla scouter, ledare, funktionärer och föräldrar för alla roliga stunder
tillsammans.
Vi vill avslutningsvis även tacka medlemmarna för det förtroende som visats styrelsen under
verksamhetsåret 2018.
För styrelsen, 2019-03-10
________________________
Henrik Widestrand
Ordförande
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Räkenskapsåret omfattande 2018-01-01 - 2018-12-31
Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Från balanserad vinst/förlust
Från årets vinst/förlust

121 947
+ 7 518

Totalt

129 465

Disponeras enligt följande:
I ny balansräkning balanseras
Totalt

129 465
129 465

Scoutkårens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Resultaträkning
2018-01-01 till
2018-12-31

2017-01-01 till
2017-12-31

2016-01-01 till
2016-12-31

Rörelsens Intäkter
273 828

267 772

101 784

266 310

309 116

96 718

7 518

−41 344

5 066

Resultat efter finansnetto

0
7 518

0
−41 344

0
5 066

Årets vinst/förlust

7 518

−41 344

5 066

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
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Balansräkning
2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och liknande
Förutbet. Kostn. / Uppl. Intäkt
Kassa och bank

190 998

2 581
−562
185 094

5 500
229 353

191 659

187 114

234 903

121 947
7 518

163 291
−41 344

158 225
5 066

129 465

121 947

163 291

0

0

61 432

200
0

3 735

100
10 080

200

3 735

10 180

191 659

187 114

234 903

661

Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital (se not 1)
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Avsättningar
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Inga
Inga

Inga
Inga

Not 1 - Förändring av eget kapital

2018-01-01 -2018-12-31

Fritt eget kapital
Årets resultat
Fritt eget kapital vid årets utgång

+7 518
129 465

Stenungsund 2019-03-07

_______________________________________
Jenny Karsberg
Kassör

Inga
Inga

Vår revisionsberättelse har avlämnats

_________________________________
Hans Gillenius Karin Strand
Revisorer
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