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Medlemskårer i Göteborgs scoutdistrikt, Scouterna
Följande 52 scoutkårer godkändes på distriktsstyrelsemötet den 11/4 2013 som 
medlemmar i Göteborg scoutdistrikt inom Scouterna (med reservation för ev. skrivfel). Då 
jag inte är säker på vilka KM-kårer som har KFUK-KFUM skrivet i sina namn finns 
markering för dessa kårer till höger. Kårer utan markering är direktanslutna kårer.

Annestorpsdalens Scoutkår (KM)  Långedrags Sjöscoutkår
Askim Sjöscoutkår     Långängens Scoutkår
Backa Scoutkår     Lärjedalen-Hjällbo Scoutkår
Björkekärr Scoutkår    Löftadalens Scoutkår  (KM)
Bohus Scoutkår     Masthugget Majornas Scoutkår
Scoutkåren Engelbrekt    Mölndal Scoutkår   (FA)
Göta Scoutkår     Mölndal Scoutkår   (KM)
Scoutkåren Göta Lejon    Mölndals Scoutkår
Göteborgs katolska scoutkår   Onsala Scoutkår   (KM)
Göteborgs Sjöscoutkår    Partille Scoutkår   (KM)
Frode Scoutkår   (KM)  Porthälla Scoutkår
Hjälteby Sjöscoutkår    Pöhjalatütred-Kalevipoeg  (KM)
Hvitfeldts Scoutkår   (KM)  Redbergslid Scoutkår
Härryda Scoutkår     Sisjö Scoutkår   (KM)
Högsbotorps Scoutkår    Steunungsunds Scoutkår
Johannebergs Scoutkår    Tallin Scoutkår
Scoutkåren Jägarna  (KM)  Templet Scoutkår   (FA)
Järnbrotts Scoutkår    Scoutkåren Tor
Kullavik Sjöscoutkår  (KM)  Torslanda Sjöcsoutkår
Kode Scoutkår     Trekunga Scoutkår   (KM)
Kortedala Scoutkår     Tuve Scoutkår
Kungälvs Scoutkår     Tynnereds Scoutkår
Kärna Scoutkår     Tölö Scoutkår   (KM)
Kärra Scoutkår     Vallda Scoutkår   (KM)
Landvetter Scoutkår    Vättle Scoutkår
Lerums Scoutkår   (KM)  Åsa Scoutkår
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Hur arbetet med distriktsgränserna gått
I Göteborg började vi arbetet med att skapa det nya distriktet redan i maj 2011, då 
ordförande för Göteborgs scoutdistrikt (f.d. SSF), Göteborgs KFUK-KFUM scoutdistrikt och 
Hallands scoutdistrikt satt ner tillsammans med utvecklingschefen vid Västra Kansliet. Här 
började vi prata om hur gränsen mellan våra nya distrikt skulle se ut.

I ett tidigt skede var vi i Göteborg överens om att fortsatt arbeta tillsammans i det distrikt 
som har samma organisationsnummer som det tidigare SSF-distriktet. Dock 
kommunicerade vi hela tiden att vi tillsammans skapar ett nytt distrikt som inkluderar både 
KFUK-KFUM, FA och direktanslutna scoutkårer. En gemensam styrelse för det nya 
distriktet valdes på SSF-distriktets distriktsstämma i november 2012 och tillträdde 1/1 
2013. I och med starten på det nya året började vi också jobba i det nya distriktet. Det 
innebar vissa utmaningar att distriktet inte var helt färdigskapat på pappret, exempelvis var 
distriktsgränserna inte klara och alla i distriktsstyrelsen kunde inte komma åt alla kårer i 
Scoutnet, vilket försvårade arbetet.

Söderut
Gällande distriktsgränserna så började vi, som redan nämnt, arbeta med gränsen mellan 
Halland och Göteborg. Representanterna för styrelserna för Göteborgs scoutdistrikt (f.d. 
SSF), Göteborgs KFUK-KFUM scoutdistrikt och Hallands scoutdistrikt var tidigt överens 
om att beslut om gränsen skulle fattas tillsammans med berörda kårer. Det område som 
diskuterades var Kungsbacka kommun. I distriktsutredningen avsågs att de skulle tillhöra 
Göteborgs scoutdistrikt, vilket kårerna har gjort tidigare i både SSF och KFUK-KFUM. 
Dock tyckte vi diskussionen var viktig, eftersom Halland är ett distrikt som skulle må bra av 
att vara några fler kårer och det blivande Göteborg var ett väldigt stort distrikt. I 
Kungsbacka kommun fanns vid tillfället åtta kårer, varav  en direktansluten kår, som håller 
på att läggas ner, och 8 KM-kårer, varav någon inte har verksamhet.
Ett möte hölls i Kungsbacka den 26/9. Representanter från fem scoutkårer närvarade och 
vi informerade om processerna med att skapa nya distrikt och möjligheterna med de båda 
distrikten. Från distriktens sida lyfte vi fram att vi såg fler fördelar för scouting i 
Kungsbacka om de tillhörde Hallands scoutdistrikt, men att beslutet var upp till dem.
Den 30/10 hade vi ett uppföljningsmöte. Där deltog endast tre kårer, men alla kårer blev 
kontaktade mellan mötena och  några kårer hade lämna sina tankar via telefon eller mail. 
Alla kårer utom en, kåren längst söderut i Kungsbacka, var överens om att de ville tillhöra 
Göteborgs. Vi ville vid detta möte inte dela på kommuner, vilket gjorde att den kår som ville 
till Halland jämkade sig med övriga. Senare, när det visat sig att vi behövt dela på 
kommuner österut, kontaktades kåren igen, men vill inte tillhöra annat distrikt än 
grannkårerna. Hela Kungsbackas kommun och dess FA, KFUK-KFUM och direktanslutna 
kårer är nu en del av Göteborgs scoutdistrikt.

Norrut
Under hösten 2012 började vi i Göteborgsdistrikten diskutera vår norra gräns med det som 
då var Älvsborgs Norra och Göta Älvdals scoutdistrikt. Representanter från distrikten 
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träffades och vi kom överens om att det är viktigt att kårerna får välja vilket distrikt de vill 
tillhöra. De områden vi valde att diskutera var de som i distriktsutredningen föreslogs 
tillhöra ett nytt distrikt norr om Göteborg, Orust, Tjörn och Stenungsund, totalt fem kårer, 
varav en KM-kår. De direktanslutna kårerna har tidigare tillhört Göteborgs scoutdistrikt, 
medan KM-kåren tidigare har tillhört Göta Älvdal. Ett möte hölls den 6/12 i Stenungsund 
tillsammans med representanter från alla fem kårerna och distrikten. Efter information och 
diskussion gav Orust-kårerna, Morlanda, Svanesund och Henån, ett preliminärt besked att 
de kan tänka sig att tillhöra ett distrikt norr om Göteborg. Vi bestämde då att följa upp med 
ytterligare ett möte där beslut skulle tas. Detta möte blev  dock aldrig av. När vi gick in i det 
nya året fortsatte Älvsborgs Norra och Göta älvdal hålla kontakten med Orust-kårerna och 
när de kontaktades i januari för att diskutera när ett nästa möte skulle passa hade de 
redan bestämt sig. Det bekräftades sedan med alla kårer och bekräftades slutligen den 
4/2 via e-mail att Orust-kårerna ingår i det nya distrikt som skulle bildas norr om Göteborg 
(nu Västbodal) och Hjälteby  Sjöscoutkår på Orust samt Stenungsunds scoutkår ingår i det 
nya distrikt som skulle bildas i Göteborg.

Österut
I februari 2013 träffades representanter från Göteborgs scoutdistrikt, Älvsborgs Södra och 
Västgöta scoutdistrikt för att prata om gränsen mellan våra nya distrikt. Vi kom överens om  
att det är viktigt att kårerna är med och fattar beslutet och att de tre kårerna i Lerums 
kommun behöver diskuteras, då de två direktanslutna kårerna tidigare har tillhört 
Älvsborgs Södra och KM-kåren har tillhört Göteborgs KFUK-KFUM scoutdistrikt. Vi 
bestämde oss också för att diskutera Härryda kommun även om både de två 
direktanslutna kårerna och KM-kåren tidigare har ingått i Göteborgsdistrikten. Dock ligger 
de på gränsen. Ett första möte hölls med de totalt sex kårerna den 19/2 i Mölnlycke. Till 
mötet kom representanter från fem av  de sex kårerna. På mötet informerades och 
diskuterades och på kårernas önskemål hölls sedan två uppföljningsmöten, ett för kårerna 
i Härryda kommun och ett för kårerna i Lerums kommun. Kårerna var inte helt överens 
inom de respektive kommunerna, varför vi bestämde oss för att det är möjligt att dela på 
kommunerna, eftersom kårerna och distrikten inte kunde komma på något som talade 
emot det. Scouterna kontaktades också i den frågan och Katarina Hedberg svarade att så 
länge det inte innebär problem för kårerna med exempelvis bidrag m.m. så spelar det 
ingen roll. På mötet i Mölnlycke den 13/3 beslutades att Härryda Scoutkår och Landvetter 
Scoutkår kommer ingå i Göteborgs scoutdistrikt, medan Hindås Scoutkår kommer ingå i 
det distrikt som bildas öster om Göteborg. På mötet i Lerum den 14/3 beslutades att 
Lerum Scoutkår kommer ingå i Göteborgs scoutdistrikt. Tollered Scoutkår var inte redo att 
fatta beslut och Stora Lundby Scoutkår hade inte lämnat något meddelande och var inte 
heller på något av de två mötena. I slutet av april meddelade Stora Lundby att man vill 
ingå i det nya distriktet som skapas öster om Göteborg och även Tollered gav samma 
besked. I och med detta ingår två kårer i Härryda kommun och en i Lerums kommun i 
Göteborgs scoutdistrikt och en kår i Härryda kommun samt två kårer i Lerums kommun i 
det nya distriktet öster om Göteborg.
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Kvar att göra nu är att Göteborgs scoutdistrikt sätter sig ner tillsammans med distrikten 
öster om oss och kommer överens om hur vi ska göra med distriktsgränsen där. Vi tycker 
det är viktigt att det finns en tydlig gräns och när vi bestämt var det bör gå vill vi gärna få 
detta bekräftat av Scouterna så att det sparas någonstans på nationell nivå. Detta för att 
det inte ska bli några klurigheter i framtiden mellan distrikten och var gränsen går.

Förändringar från tidigare
I och med skapandet av det nya Göteborgs scoutdistrikt har följande förändringar skett 
gentemot hur de båda respektive göteborgsdistrikten tidigare såg ut:

Morlanda Scoutkår och Svanesunds Scoutkår som tidigare var en del av Göteborgs 
scoutdistrikt (f.d. SSF) ingår numera i Västbodal.

Hindås Scoutkår som tidigare var en del av Göteborgs KFUK-KFUM scoutdistrikt kommer 
ingå i det nya distrikt som bildas öster om Göteborg.

Hur vi jobbar 2013 och framåt
Som nämnt så valdes en gemensam distriktsstyrelse på det gamla SSF-distriktets stämma 
i november 2012 som tillträdde 1/1 2013. Sedan 1/1 arbetar vi tillsammans i det nya 
distriktet, även om det har inneburit lite utmaningar i och med att distriktet inte har varit 
färdigbildat på pappret. Vi har i kommunikation pratat om att vi skapar ett nytt distrikt, dock 
så fortsätter mycket arbete under 2013 i gamla SSF-distriktets strukturer. Detta då KM-
distriktet inte hade mer verksamhet än en tävling om året och vi beslutade att ha 
gemensamma tävlingar för att spara på krafterna. SSF-distriktet arbetade med flera 
arbetsgrupper och kurs- och arrangemangsteam som fortsatt arbeta som tidigare in i det 
nya distriktet, men med fler kårer som målgrupp.Under 2013 har styrelsen tagit på sig som 
uppgift att utvärdera och utmana allt vi gör för att kunna ändra om och förbättra det in i 
2014. Detta arbete började med att vi samlade alla distriktets kårer till ett distriktsråd en 
helg i mars. Här diskuterade vi både verksamhet och strukturer med fokus på hur vi vill att 
det ska fungera i det nya distriktet. Det kom många tankar härifrån som styrelsen tar med 
sig in i planeringen av nästa verksamhetsår. Den 11/4 godkände vi på ett styrelsemöte de 
52 kårerna som ingår i distriktet och den 22/5 har vi vår första gemensamma 
distriktsstämma/årsmöte. Den här stämman kommer dels att behandla några rester från 
det gamla SSF-distriktet, såsom verksamhetsberättelse m.m., men även medlemsavgiften 
inför höstterminen. Vi har även en distriktsstämma inbokad i oktober som helt kommer 
fokusera på nästa år, verksamhetsplan och budget m.m.

Det har varit en stor utmaning att nå ut till alla kårer med information om skapandet av det 
nya distriktet. Vi har under våren varit i personlig kontakt med alla distriktets kårer, men 
mycket återstår fortfarande för att skapa en ny gemenskap. En stor utmaning har varit att 
inte ha någon ny hemsida för det nya distriktet. I väntan på att få tillgång till den nya 
plattformen har vi använt oss av gamla SSF-distriktets hemsida, vilken inte är anpassad 
för att fungera för det nya distriktet. Detta är synd då hemsidan i mångt och mycket är vårt 
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sätt att kommunicera med våra kårer och i dagsläget inte gör att alla känner sig 
inkluderade. Även om vi försökt rensa bort gammalt så finns det ändå saker kvar som 
knyts till nationell nivå och som vi inte kan ändra på sidan. Men, nu ska det ju inte vara 
långt kvar till den nya plattformen och vi har en grupp som jobbar på en ny hemsida som 
är anpassad till det nya distriktets verksamhet! Att inte kunna komma åt alla kårer i 
Scoutnet är också lite besvärligt. De distriktsstyrelserepresentanter som är medlemmar i 
KM-kårer kommer åt KM-kårerna, men inga andra, de som är medlemmar i direktanslutna 
kårer kommer åt direktanslutna kårer, men inga andra och ingen av oss kommer åt FA-
kårerna. Men, detta hoppas vi snart löser sig i och med att det nu är klart vilka kårer som 
är en del av  Göteborgs scoutdistrikt. Vi är nu också i början av projektet att ta fram ett nytt 
gemensamt distriktsmärke och ett namn på distriktet. I det arbetet kommer vi inkludera alla 
kårer och medlemmar på något sätt och beslut kommer antagligen fattas under 2014. Tills 
dess heter det nya distriktet Göteborgs scoutdistrikt, eftersom de två tidigare distrikten 
båda hette så.

Planen framåt
I övrigt så har vi i Göteborg precis fått nya anställda, då kanslisten som arbetade i SSF-
distriktet har gått i pension. Vi diskuterar också en gemensam kanslilösning med Västra 
kansliet och vi tror att det är precis rätt tid för att tänka nytt nu. Det är inte helt lätt med 
förändringar och att skapa nytt, men det känns som att vi är på rätt väg och att vi 
gemensamt kommer arbeta mot en framtid med roligare och bättre scouting i Göteborg 
med kranskommuner! Vi försöker trycka på våra likheter kårer emellan, hur vi kan stötta 
och skapa mervärde för varandra, att det är bra och roligt att vara fler, hitta strukturer som 
passar det nya distriktet och bygga en ny gemenskap  och kultur tillsammans. Vi funderar 
också på hur vi ska fira när distriktet är klart och färdigbildat någon gång under 2014 eller 
2015 och det finns redan stora planer!

2013-05-15
För Göteborgs scoutdistrikt
Anna Gottfridsson
Ordförande 2013

5


