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STENUNGSUNDS SCOUTKÅR 

    853300-9406  

 

 

Verksamhetsberättelse 2020-12-31  

 

Styrelsen för Stenungsunds Scoutkår avger härmed följande 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 2020 till 31 december 

2020.  
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Verksamhetsberättelse 2020 
 

Kårstyrelse 
Kårordförande  Martin Jacobsson  

Kårordförande Henrik Widestrand  

Kassör  Jenny Karsberg  

Sekreterare  Linnéa Schroeder/vakant  

Ledamot Johan Amborg  

Ledamot   Carin Ölmunger   

Utmanarrepresentant  Tea Gillenius 

 

 

 

Kårfunktionärer       
Bidragssekreterare  Jenny Karsberg 

Medlemsregistrerare  Respektive avdelningsledare  

Materialförvaltare  Håkan Lind (sammankallande),  

Scoutvaror  Mattias Palmgren 

Stugansvarig  Ronnie Ståhle (sammankallande) 

PR-ansvarig  Sonny Andersson 

Flaggmästare  Ronnie Ståhle 

Stuguthyrare Karin Strand 

Nyckelansvarig Carl Schroeder 

Lägercoach Oscar Gillenius 

 

Revisorer  
Revisor Hans Gillenius 

Revisorsuppleant Karin Strand 

     

Valberedning 
Oscar Gillenius (sammankallande), Maria Almér 

 

Medlemmar 
Scoutkåen hade i slutet av verksamhetsåret ca 150 st betalande medlemmar fördelade 

mellan avdelningarna Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare, Rover samt Ledare. 
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Scoutverksamhet 
Spårarna 

2020 blev ett år med Pandemin runt hörnet. Vi ställde inte in, utan det blev 

att ställa om. Patrullerna var fulltaliga och fler stod på kö att få börja. Riktigt 

kul att intresset har ökat så mycket. 

 

Aktiviteter som våra Spårare gillat har varit att få testa på att laga mat på 

triangakök, göra upp en eld och konsten att kunna surra ihop till en trefot 

samt handcraft som att göra sin namnbricka, sölja och paracordarmband. 

Äventyr som övernattning i scoutstugan, kårläger med tältning har varit efterfrågat av spårarna. 

Äventyr som som alla hade sett framemot, men som blev stoppat av pandemin. 

 

En av de stora händelserna var när Göteborgs 

scoutdistrikt anordnade "Det Stora Äventyret". 

Det var sammanlagt 17 patruller inom distriktet 

som var med och tävlade. 

 

Våra fyra patruller kom på 1a-, 3e-, 5e- och 6e 

plats. 
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Upptäckarna 
Avdelningen har under året bestått av ca. 18 scouter och 5 ledare. På våra 

avdelningsmöten under veckorna har mycket fokus legat på praktiska 

scoutaktiviteter såsom att ta kniv och yxbevis, laga mat av olika svårighetsgrad på 

stormkök och över eld. Knopar orientering, chiffer och olika sorters hantverk har det 

också övats på. Vi jobbar mycket mycket patrullvis och vill att alla ska känna sig 

delaktiga och aktiva i den lilla gruppen. 

 

En stor del av scouterna deltog i det uppskattade projektet, ”40 dagar för klimatet” vilket 

resulterade i ett fint märke. 

 

I maj var vi på hajk i Svartedalen där vi fick 

praktisera mycket av det vi tränar på vid 

stugan. Patrullerna gick själva och orienterade 

sig fram till lägerplatsen, resa vindskydd, laga 

mat,elda m.m. 

 

Höstterminen startade vi med en kortare 

vandring med övernattning i Bottenstugan och 

i vindskydden för de som ville. Ett välkommet 

inslag var den stora andel föräldrar som valde 

att vara med på denna aktivitet. 

 

Verksamheten 2020 har präglats av pandemin 

och vi har anpassat oss efter kåren och FHM.s 

rekommendationer så det har ej blivit några 

gemensamma aktiviteter utanför avdelningen. 
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Äventyrarna 

Ojibwas 
Avdelningen har haft verksamhet under hela året. Mötena har i stor del 

genomförts utomhus i Svartedalen, vid scoutstugan eller i Ödsmål. 

 

Sommarens stora höjdpunkt Englandslägret DURHAM2020 med tillhörande 

tågluff genom Europa blev inställt. Tillsammans med äventyraravdelningen 

Mohikanerna ordnades istället Flottfararna, en resa längs Klarälven. 4 flottar 

med nästan 40 scouter och ledare byggde 4 flottar och reste 50 km under en vecka. Det blev 

grundstötningar, ofrivilliga bad och andra minnesvärda upplevelser. 

 

Under året har Kynnefjäll (Bullaren) och Norra Fjället (Ljungskile) haft förmånen att få besök av 

hajkande äventyrare från Stenungsund. 

 

Mohikanerna 
Mohikanerna och Ojibwas hade under vårterminen majoriteten av veckomötena 

gemensamt. Genomförde en 3 dagars-hajk kring Store-Väktor kallad 

”Rymdhajken”. En utmanande hajk där första natten bjöd på -8 grader i mars 

månad. Men alla scouter klarade av hajken och fick upp värmen igen. 

 

Under sommaren var planen att åka till England och lägret ”Durham 2020”, men 

p.g.a. Covid-19 fick vi ställa om den resan. Istället gick resan till vackra Klarälven där scouterna 

fick bygga sina egna flottar och flyta längs älven i drygt en vecka. Ett härligt äventyr med mycket 

sol, bad och lagom många utmaningar på älven. 

 

Höstterminen var första terminen där avdelningarna var helt separerade. Mötena har hållits på 

olika platser under terminen och strax före jul fick vi övergå till digitala möten. 

 

En större gemensam hajk genomfördes uppe på Kynnefjäll där scouterna fick planera större 

delen av hajken själva. Första natten sov även patrullerna på egna hajkplatser utan ledare, 

under dagen möttes alla upp och sista natten hade vi en gemensam hajkplats. Vi hade även ett 

tema ”världen” där varje patrull fick kontakta två andra utländska scoutkårer för att lära sig om 

hur scouting går till i deras kår och land. Patrullen fick även själva göra en presentationsfilm om 

sin patrull tillsammans med en del frågor. Fantastiskt roligt projekt som scouterna var högst 

engagerade i och vi fick väldigt bra respons från alla våra utländska kontakter. 
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Utmanarlaget Arken 
Året 2020 inleddes med pajbakning på stormkök, och iordningställande av den 

nya baracken. Det senare en smakrik övning som föll alla på läppen, och som 

visade att det går att göra ost och skinkpaj på stormkök med gott resultat. Arken 

representerades på Innebandynatta av en mindre delegation, som gjorde bra 

ifrån sig och fick spela semifinal!  

 

Därefter kom den kända pandemin, fram tills nu 

hade fokus på mötena varit inför vår resa till 

Kandersteg, insamling av medel samt planering 

med mera. Nu blev det istället utomhusmöten – 

Bland annat bio på gamla lägerplatsen, 

matlagningsmöte, orientering med mera som kunde 

genomföras på ett säkert sätt utomhus. Våren 

avslutades med en kanothajk i Lagan, där vi 

paddlade i fem underbara vårdagar. Minnesvärt är 

bland annat de försvunna kanoterna, och 

vippentorpet. Kanothajken avslutades med grillfest 

på Gillenius torp i Hjörnered. 

 

Kandersteg blev inställt, istället genomfördes 

Expedition Bohuslän, där Arken med hjälp av 

tåg,  båt och cykel tog sig från Stenungsund till 

Grebbestad, och sen tillbaka till Orust via 

Lysestrand och Måseskär. En häftig upplevelse 

med härligt sommarväder och mäktiga vyer. 

 

Höstterminen startade med en 

introduktionshajk på Nya försöket. Vädret var 

utmanande, men humöret på topp då det 

testades såser och grillades hel fågel. 

 

Strax efteråt fick Arken tillökning. I samband 

med JOTA/JOTI tillkom tre Italienska Scouter, 

Michele, Alice och Giulia – Och plötsligt var det en mer internationell inriktning! Svenska, 

italienska och engelska blev nu standard. Mycket av det vi gör visade sig vara precis som i 

Italien, mycket är också annorlunda, och berikande för våra italienska Arkenmedlemmar. 
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Hösten förflöt med ett par digitala möten, blandat med säkra utomhusmöten, dock med lägre 

frekvens än tidigare. 

 

Överlag har Arken lyckats bra med att bibehålla verksamheten trots pågående pandemi, och har 

varit ett stort glädjeämne för såväl hemmastuderande utmanare som för hemarbetande ledare! 

 

 

 

Roverlaget Syndafloden 
Under året har Rover haft några träffar på Purpursnäckan. Flera roversouter deltog på 

Kanothajken i Lagan tillsammans med Utmanarna. 
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Ledarlaget Ararat    
Ledarlaget har under året haft sju träffar på olika platser eller digitalt under detta år som till stor 

del präglats av pandemin. En nyhet för året är att ansvaret för träffarna roteras runt bland 

avdelningarna och bestäms inför respektive möte. 

 

I slutet av januari deltog ett tiotal ledare från kåren på Leda Väst på Flämsältts Stiftgård, ett 

mycket uppskattat tillfälle för ledarutveckling. 

 

Spårarledarna 

ordnade årets 

terminsavslutning på 

våren vid badberget 

på västra sidan 

Ålevattnet. Anders 

Forsström fick motta 

förtjänstmärke i silver 

(10 år) och Ronnie 

Ståhle och (senare) 

Sonny Andersson fick 

motta scouternas 

förtjänstmärke i guld 

med emajl för 25 års 

insatser i scoutkåren! 

  
 

 

 

 

Under sommaren 2020 hade scoutkåren hand om Mariagårdens café under ett antal helger. 

Nettot (ca 21 500 kr) kommer användas till att subventionera deltagaravgifter på kommande 

läger. Tack Henrik L för huvudansvaret! 

 

I augusti genomfördes en upptaktsträff på Lysestrand med 13 deltagare. Tack Oscar och David 

för planeringen! 

 

I november ordnades en utställning med bilder och material från kårens historia för att 

uppmärksamma kårens 65 år. Tack Ewa och Maria som gjorde utställningen! 

 

I november arrangerades en kaffeförsäljning i liten skala som föll väl ut, tack Henrik L för det 

initiativet som täckte en del av tappet från den inställda tunnbrödsbakningen.   
 

Vi har under året haft glädjen att välkomna flera nya (eller nygamla      ) ledare: Ewa, Robin, Åsa , 

Märta och Anna-Karin. 
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I december uppmärksammades Maria Almér med en blomma 

efter sina 30 år som ledare i scoutkåren!  

 

5 av kårens ledare (Karin, Hanna, Victor, Oscar och Henrik L) är 

arrangemangsledare för Scouternas nya Blå Hajken Äventyrarna. 

Hajken är en nysatsning att nå en yngre målgrupp för avancerat 

friluftsliv- och ledarskapsutveckling i samma anda som Blå Hajken 

Jägarna och Forsfararna som riktar sig till utmanare, rovers och 

ledare. 

 

 

  

 

 

 

Kårstyrelsen 
Kårstyrelsen har haft sju kårstyrelsemöten (KS) under verksamhetsåret. Utöver detta har diverse 

möten som stugmöte med kommunen m.m. ägt rum under året.  

 

Styrelsen har i samarbete med flera personer från ledarlaget gjort ett utvecklingsarbete i början 

av året som ledde fram till stadgeändringar och förtydliganden av roller och ansvar i kåren. 

Stadgeändringarna beslutades med kvalificerad majoritet på den digitala årsstämman den 26 

maj.  

 

Under året har ett arbete genomförts med att etablera stödgrupper i kåren: lägerråd, material, 

stuga, IT, kommunikation och sponsring/bidrag/insamling. 

 

Beslut togs under hösten om att förlänga arrendet på Vargfjället med motiveringen att kunna 

samla kåren kring ett gemensamt utvecklingsprojekt för platsen. 

 

En utvecklingsworkshop kring mål och vision för 2025 hölls i oktober. Arbetet har pausats pga 

pandemin då det inte lämpar sig för digital mötesform. Pandemin har även påverkat 

styrelsearbetet på så sätt att ett fokus har lagts på säkerhetsarbetet kring smittspridningen, i 

synnerhet under vårens första våg och höstens andra våg.  

 

Utbildningar   
Under året har flera ledare gått leda scouting och leda avdelning, fem ledare har gått 

arrangemangsledarkurs och flera har förnyat eller gått Trygga möten. 

 

Scoutstugan och material     
Scoutstugan har hyrts ut några gånger under början av året men uthyrning har senare ställts in 

pga pandemin. Även arbetsdagar har ställts in. Arbetet som har gjorts har skett i mindre grupp 

inom material- och stuggruppen under Ronnies och Håkans ledning: staket har lagats, dörrar till 

yttre förråd renoverats, gasol flyttats ut till 

skåp utomhus, elarbeten med ytterbelysning 

och uttag, dörr och trapp införskaffat till 

barken, whiteboard och filmduk till stora 

salen och inte minst så har scoutstugan fått 

en renoverad farstuskylt.  



Verksamhetsberättelse 2020 

Stenungsunds Scoutkår, Org.nr. 853300-9406 Kärrakullevägen 1, 444 46 Stenungsund                            12 av 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stor insats gjordes under året av Ronnie 

med att handla upp och koordinera bygget 

av ett enplans sluttande tak på Barken 

vilket till största delen finansierades av 

bidraget från Thordénstiftelsen.  
 

Kommunen gjorde under året ett utbyte av 

taket på scoutstugan till ett plåttak. 

 

 

 

 

 

Tack till sponsorer 
Styrelsen vill rikta ett extra stort tack till Thordénstiftelsen för ett bidrag om 

50 000 kr under året för byggnation av tak på utmanarlagets lokal (”Barken”).  

 

 

 

 

 

Styrelsen vill tacka Whitered för sponsring med ett Hillebergstält och två 

tarpar. 

 

 

 

 

Styrelsen tackar även ShapeToForm, Primagaz för gasol, Circle K Stora Höga Bråland för 

lån/reducerad hyra av släpvagnar och Åregrens för en frys. 
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Slutord 
Vi i styrelsen vill tacka alla scouter, ledare, funktionärer och föräldrar för att ha hållt i och hållt ut, 

ställt om och med kreativitet och ansvarstagande anpassat verksamheten efter de 

förutsättningar som varit under pandemiåret 2020. 

 

Vi vill avslutningsvis tacka medlemmarna för det förtroende som visats styrelsen under 

verksamhetsåret 2020.  

 

 
Styrelsen för Stenungsunds Scoutkår  

 

Stenungsund den 23 februari 2021 

 

Tea Gillenius      Carin Ölmunger      Jenny Karsberg      Johan Amborg 

 

Martin Jacobsson       Henrik Widestrand 
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