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31/12 2013 var det 25 st medlemmar i kåren.
Under året var vi 26st medlemmar registrerade som mest.
0 – 6År 0 st medlemmar
7 – 12År 9 st medlemmar
13 – 20År 11 st medlemmar
21År och uppåt 6 st medlemmar
Styrelsen har haft 4 möten under året

Kårens avdelningar har normalt en träff i veckan utom på loven. Vissa lov har vi extra aktiviteter
som mysträffar, spel/filmträffar, hajker och läger. Vårterminen startades torsdagen den 17 januari.

Årets första vinterhajk “Valentinhajken” var planerad till den 16-17 februari men blev tyvärr
inställd då det var för få deltagare.
Årets kårstämma hölls den 14/3 i vår lokal där styrelse och ungdomar deltog och blev informerade
om saker och ting som berör kåren sen fick våra Scouter ställa frågor och komma med förslag om
aktiviteter inom kåren.
25/4 var det dags att fira Sankt George.
Det firades genom att grilla korv å fika ihop med ungdomarnas föräldrar föjt av lite lekar.
Det delades ut märken.
Utmanare var med på HLR-kurs i Järns bygdegård den 25 april
Här fick de lära sig hjärt-/lungräddning, hur du kan agera vid luftstopp och även hur en
hjärtstartare fungerar.
Vårterminsavslutningen skedde 30 maj vid vår Scoutlokal ute på Ängenäs.
Det fikades och lektes roliga lekar och de nya halsdukarna delades ut och var mycket uppskattade.

Vecka 29 var det åter igen dags för Distriktets sommarläger på Baldersnäs Herrgård. Som vanligt
fullspäckat med äventyr och upptåg på herrgårdens parkområden med omgivningar.
Från Mellerud kom det 12 ungdomar. Vår ledare Chris var Lägerchef för lägret samt vår Harriet var
med i köket och grejade till mat och fika med glans. Jonas kom och hade en fantastiskt trevlig kurs i
kajaking.

Höstens termin kom igång veckan efter skolorna började, den 29 augusti. Vi hade en trevlig start på
terminen, korvgrillning, information, lekar och lite prat om spännande överlevnadsböcker.

14-15 september var det dags för Guldgrävarhajk! På Kroppefjäll letar vi guld och har en underbar
blöt och härlig hösthajk. Dock utan rikedomar av guld men däremot fulla av fina minnen åkte vi
hemåt.

I oktober de 19-20 var det dags att chatta med Scouter via internet på JOTI. Vi fick hyra in oss på
ungdomsgården Stinsen för detta arrangemang. Det var mycket uppskattat av våra ungdomar. Det
chattades med andra Scouter runt om i hela världen denna kväll/natt. JOTI ä ren global aktivitet på
internetet för Junior/Patrull scouter.

1-2 november utmanades ett tio tal Scouter tillsammans med totalt 50tal ungdomar från 8 olika
kårer från Vestbodal De fick prova på både fysiska och logiska utmaningar! Åka till ett ställe där
både ungdommar och vuxna har möjlighet att leka av sig

.

5/12 var det dags för Julavslutningen som hölls även den i Stinsen lokaler. Där bjöds det på lite
information om vad som hänt och komma ska i den nya terminen. Sedan bjöds det på fika med
tillhörande lotterier med ett prisbord att lotta ut till deltagarna. En kanonkväll med mycket trivsel
och lekar med många deltagande föräldrar och syskon. Ett lägerbål som avslutning för detta året.
I år har vi tyvärr fått säga God natt till en av våra Scouter Niklas “Nisse” Carlsson

Med vänliga hälsningar: Chris Slaughter Kårsekreterare

