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Inledning 
Ännu ett år har gått mot sitt slut och vi har tillsammans både fått scouting att växa i Göteborg, 

mötts och utmanats i olika arrangemang, utvecklats genom olika kurser, och även skapat världens 
bästa läger tillsammans – Livat 2015! Det finns mycket att blicka tillbaka på under året 2015. Det 

känns som att vi nu börjar känna oss mer hemma i vår nya struktur tillsammans i distriktet och 
även börjar känna oss som en del av scouting på västkusten och kan utvecklas tillsammans, vilket 

inte minst Livat 2015 var ett bevis på. Den 31/12 2015 var vi 4388 medlemmar i Göteborgs 
scoutdistrikt i 49 scoutkårer. Kanske har ni redan nu registrerat in några fler medlemmar?  

 

Allt engagemang i Göteborgs scoutdistrikt sker ideellt och många har lagt ner massor av tid och 

energi för att skapa vår gemensamma verksamhet och möjligheter för oss att tillsammans göra 
ännu bättre scouting för våra scouter på avdelningen. Jag vill här rikta ett stort tack till alla er som 

ger av er själva och ert engagemang varje dag för scouterna i vår verksamhet! Ni är värda allt och 
utan er hade vi inte kunnat förverkliga allt det vi gör tillsammans!  

 
Hälsningar, 
Anna Gottfridsson 

Ordförande Göteborgs scoutdistrikt 2015 
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Det ska vara roligt att göra det och det ska 
vara roligt att vara med! 
Den här verksamhetsberättelsen börjar med en kort notering av 2015 års distriktsledning. Sedan 

är den uppbyggd enligt de långsiktiga mål som vi beslutade om i verksamhetsplanen för 2015. 
Dessa finns uppdelade under de tre huvudrubrikerna Utbildningar och arrangemang, 

Kommunikation och publikt, samt Det större sammanhanget. 

 

Ledning 
Distriktsstyrelsen bestod under 2015 av 9 ordinarie ledamöter och två suppleanter: Anna 

Gottfridsson, ordförande och medlem i Scoutkåren Göta Lejon, Pernilla Niemi, vice ordförande 
och medlem i Scoutkåren Engelbrekt, Karolina Natt Och Dag, vice ordförande och medlem i 

Stenungsunds Scoutkår, Jan Månsson, kassör och medlem i Kungälvs Scoutkår, Magnus 
Bernhardson, Trekungaåren, Micael Andreason, Trekungakåren, Tobias Stellert, Scoutkåren Göta 

Lejon, Markus Forsgren, Porthälla Scoutkår, Panagiotis Nikolis, suppleant och medlem i Backa 
Scoutkår, och David Udén, suppleant och medlem i Scoutkåren Göta Lejon. 

Under augusti meddelade tyvärr Markus Forsgren att han, p.g.a. personliga skäl, inte hade 

möjlighet att fortsätta sitt engagemang i distriktsstyrelsen. 

Distriktsledningen bestod, förutom distriktsstyrelsen, av Kommunikationsutskottet, 

Ledarutvecklingsutskottet, Rover- och Utmanarutskottet, Kragenäsgruppen, Kanotrådet, 
Skeppsrådet och Husrådet. Utöver detta tillsattes team för specifik planering av respektive 

arrangemang som genomfördes. Tyvärr fanns det under 2015 inga medlemmar i Publika 
Utskottet eller Händelseutskottet. 
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Utbildningar och arrangemang 
Mål: Distriktet ska driva arrangemang och kompletterande utbildningar som efterfrågas.  

Utbildning 

Den regionala utbildningsgruppen i väst 
Regionala utbildningsgruppen stod under 2015 som huvudman för alla ledarutbildningarna inom 

Scouternas ramverk och detta kommer de att göra framöver. De sista versionerna av 
ledarutbildningarna BAS och SCOUT hölls och under 2016 kommer de nya ledarutbildningarna 

Leda Scouting och Leda Avdelning att ersätta de gamla. Den regionala utbildningsgruppen är en 
ideell samverkan mellan alla scouter här i väst och har av Scouterna delegerats ansvaret för 

ledarutbildningarna. Distriktet stöttade under året den regionala utbildningsgruppen genom att 
sprida information inom distriktet om de utbildningar som hölls samt vidareförmedla de lokala 

behoven av utbildning. 

Ledarutvecklingsutskottet 
Under året bestod Ledarutvecklingsutskottet (LUT) inom distriktet av två personer och under 

sista delen av året rekryterades en tredje person. De har funnits på plats på t.ex. distriktsstämman 
för att kunna ta emot önskemål och utreda behovet av utbildningar i kårer i distriktet. De har 

fortsatt vårt samarbete med Civilförsvarsförbundet och tillsammans arrangerades 8-10/5 en 
överlevnadskurs med totalt åtta deltagare. Under mars planerades tre HLR-utbildningar för ledare 

tillsammans med Civilförsvarsförbundet. En av dem genomfördes i Sisjö Scoutkår med 12 
deltagare. Två av dem ställdes in p.g.a. för svagt intresse, men ytterligare en genomfördes istället i 

Kärna Scoutkår med 20 deltagare.  
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Händelser 
Under 2015 skapade vi en del händelser tillsammans i distriktet och vi har mötts på många plan. 

Vi försökte under året satsa lite extra på arrangemang med möten mellan vuxna, då vi tror att vi 
där kan dra nytta av att vi är många tillsammans i ett distrikt. 

Äventyret 2015 – Bland stjärnor och planeter 
24-26/4 ordades Äventyret 2015 – ett gemensamt äventyr för alla åldersgrupper. Under en helg i 

skogarna runt Vättlefjäll tog sig scouterna igenom olika spår och kontroller bemannade av 
funktionärer från kårer i distriktet. Äventyrare och äldre började på lördagen och under söndagen 

hölls en gemensam dag för alla. Totalt deltog 179 spårare och upptäckare, samt 124 äventyrare 
och äldre. 

Inspirationsresa för ledare och rover 
Under våren, 1-3/5, var vi sju ledare som åkte iväg på inspirationsresa tillsammans. Resan gick till 
Kalmar där vi ägnade kvällen åt avslappning i bastu och bubbelpool och dagen efter tittade på 

Kalmar Slott och staden. Därefter åkte vi till Kosta och provade att blåsa glas! Vi fick med oss 
var sin fin glasskål eller dricksglas hem och på kvällen åt vi gott tillsammans. Fokus under helgen 

var ledarvård, att få åka iväg bara för sin egen skull, upplevelser, att få prova på nya saker 
tillsammans med andra, och inspiration. Det senare fokusområdet följde oss genom helgen i 

diskussioner om oss som scouter och ledare, vad som motiverar oss och vad vi brinner för. I 
samarbete med Sensus gjorde vi tillsammans en härlig helg i Kalmar och Kosta och tog med oss 

många idéer och upplevelser hem! 

Paddelhajk för ledare och rover 
I början av hösten, 12-13/9, ordnades en paddelhajk för rover och ledare. Vi var totalt 13 
personer som paddlade en hel dag i sjöarna i Vättlefjäll, lagade god mat tillsammans över elden 

under kvällen och ägnade oss åt lekar, matlagning och samkväm. Vi sov ute i ett fast vindskydd, 
förutom en av oss som hängde upp sin hängmatta under en presenning mellan två träd och en 

som sov ute under bar himmel. En klar morgon väcktes vi av fågelkvitter och grötdoft. Så härligt 
att få vara ute! Vi paddlade tillbaka till startpunkten i lagom hastighet och avslutade helgen med 

nya kontakter och vänner. 
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Händelser för rover och utmanare 
Rover- och Utmanarutskottet (RUT) ordnade under 2015 aktiviteter för just rover och utmanare. 
Utskottet bestod av totalt sex personer och ännu fler deltog i planeringsgrupper för de olika 

arrangemangen. RUT:s verksamhet snurrades in med en härlig buggkurs som hölls vid två 
tillfällen i januari. Dansgruppen Buggelifox agerade instruktörer med vår egen Emma i spetsen. 

Om man bortser ifrån instruktörerna så var det ungefär 9 deltagare.  

Vidare så genomfördes också givetvis årets upplaga av Innebandynatta, med hela 130 deltagare 

och funktionärer. Förutom innebandy fanns även en badtunna och sumodräkter, samt diverse 
andra kringaktiviteter. I mars var det tänk att RUT<3Kragenäs skulle gå av stapeln, en helg på 

Kragenäs med badtunna och andra trevliga aktiviteter, men detta blev tyvärr inställt p.g.a. inga 
anmälningar.  

När våren äntligen hade kommit på riktigt och det var lite varmare ute var det ju givetvis också 

dags för en grillkväll med livemusik och öppen eld att grilla maten över. Några av deltagarna 
passade även på att ta årets första dopp! 

En bal med det glada 50-talet som tema arrangerades i början av november. Med mat, sång och 

dans gjorde årets Scoutbal succé för andra året någonsin med hela 90 deltagare. Den inhyrda 
komikern/konferenciern var mycket uppskattad och deltagarna dansade ända in på småtimmarna. 

Året avslutades givetvis med det traditionsenliga pepparkaksbaket dit det kom ca 40 personer. 
Representanter för Kragenäs kom i år och hjälpte till och stod för ett av priserna: en helg i 

Panbergsstugan. Även här bjöds det på en lättare måltid. Efter att bakningen var slut och alstren 
bedömda av domarna var det prisutdelning i två klasser. Efter det visades det film med temat jul.  
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Seglingar med Mandalay 
Göteborgsscouternas segelskuta Mandalay seglade i flera olika väder! Skeppsrådet planerade för 
sex arrangemangsseglingar. Det krävs minst fem personer för att segla Mandalay och tyvärr fick 

fyra av dem ställas in p.g.a. för få deltagare. En av seglingarna fick för dåligt väder, så det blev 
olika aktiviteter såsom knopar och säkerhet ombord vid kaj istället. 

Mandalay var bokad under 18 kvällar/helger förra året. Utav dessa avbokades en och tre ställdes 
in p.g.a. motorfel. Lägret Livat 2015 hade inga planerade sjöaktiviteter som innefattade Mandalay, 

så hon var inte på plats. Mandalays totala seglingar har under året omfattat 147 scouter från 17 
olika scoutkårer.  
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Vad vi inte gjorde 
På distriktsstämman 2014 inkom en motion om att hålla ett LAN-party för utmanare och 
styrelsen uppdrogs att hitta intresserade för att ordna ett sådant. Efter att ha sökt efter 

intresserade via hemsidan, nyhetsmailet och facebook, så fick vi inte in mer än en person som 
ville arrangera detta. Därav blev arrangemanget tyvärr inte av. 

På samma distriktsstämma inkom även en motion om att rekrytera en grupp som skulle se över 
alternativa sätt att starta och driva scoutkårer tillsammans med andra befintliga organisationer. Vi 

har inte heller för detta arbete kunnat hitta en grupp med intresserade. Dock har vi tagit med oss 
andemeningen i motionen i våra möten med Västra Kansliet och övriga distrikt/organisationer i 

väst, samt i våra nuvarande tankar om hur vi kan utvidga vår verksamhet till att innefatta fler 
scouter i vårt område. 

 

Mål: Distriktet ska vara ett stöd till medlemmar som vill ordna ett arrangemang eller en utbildning som ligger i 

linje med distriktets verksamhet och policyer. 
 

Under 2015 inkom inga förslag på nya arrangemang eller händelser som kunde fångas upp och 
stöttas. 

Uthyrning av kanoter 
Göteborgsscouternas Stiftelse äger två släp med kanoter, totalt 16 stycken, som kan hyras av 
kårer för att användas i verksamheten. Kanotrådet, som består av två medlemmar, har under året 

varit behjälpliga vid uthyrningen av kanoter, samt sett till att kärror och kanoter med tillbehör 
hålls i bra skick. 

Under året användes kanoterna i den gemensamma verksamheten under Paddelhajken och 

Äventyret 2015. Sommartid stod de två kärrorna på Kragenäs för uthyrning av lägerdeltagare där. 
Utöver detta hyrdes kanoterna ut vid totalt 16 tillfällen i sammanlagt 29 dagar. 

Lokaler på Purpursnäckan 
Lokalerna på kansliet Purpursnäckan, Delsjövägen 5A, användes under året av både anställda, 

planeringsgrupper och andra ideellt engagerade och några gånger av kårer som behövde lokal i 
Göteborg. Husrådet, som ansvarar för lokalerna, bestod under 2015 av fyra medlemmar, samt en 

representant från våra anställda. Husrådet har under året jobbat med att planera och utföra 
underhåll av fastigheten. En genomgående besiktning av fastigheten har genomförts och en 

detaljerad underhållsplan har tagits fram. Husrådet har träffats 5 gånger under året och har bl.a. 
beställt nya markiser och monterat ett nytt stuprör, gjort visst underhåll av grönytor och buskage, 

lagat diskmaskin och kyl i köket, fyllt på förbrukningsmaterial i förråden, samt beställt kärl för 
sopsortering till köket. En ny blankett togs fram för felanmälan, vilken fungerar positivt och detta 

har hjälpt Husrådet att snabbt få ordning på fel och brister i fastigheten. 
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Mål: Arrangemang och utbildningar som hålls ska vara fyllda, vilket ger inspirerande och aktiva ledare och 
scouter. Arbetet runt alla arrangemang och utbildningar ska vara säkert och flexiblelt för att möjliggöra för så 

många som möjligt att delta på sina villkor. 

Under 2015 började vi arbeta aktivt med hur vi sköter administrationen runt våra händelser. Vi 
försöker att sätta sista anmälningsdag så nära ett arrangemang som möjligt och tillåter även 

händelser med begränsat antal platser. Detta för att alla arrangemang ska ha största möjlighet att 
bli av och ingenting ska ställas in i onödan. 

En beredskapsplan för hela distriktet 
Under hösten påbörjades arbetet med en beredskapsplan för distriktet och all verksamhet. 

Beredskapsplanen är tänkt att vara dels en generell plan för distriktet, men ska även gås igenom 
av varje grupp och inför varje större arrangemang. Planeringsgrupper skapar utifrån den 

gemensamma beredskapsplanen en särskild plan för sitt arrangemang för att alla grupper ska 
arbeta förebyggande och veta hur de ska agera om något oväntat händer under arrangemanget. 

Beredskapsplanen är tänkt att färdigställas och börja användas under början av 2016.  

En ny Trygga Möten-policy 
I distriktet antog vi under 2015 en Trygga Möten-policy som innebär att alla engagerade i 

distriktets verksamhet ska genomgå Trygga Möten-utbildning var tredje år. Detta för att 
ytterligare förstärka vikten av Scouternas gemensamma Trygga Möten-policy.  
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Kommunikation och publikt 
Mål: Det ska vara enkelt att kommunicera med alla medlemmar och kårer och enkelt för alla medlemmar att 

hitta information om och delta på arrangemang, utbildningar och event. 

Anställda på kansliet 
Inom Göteborgs scoutdistrikt så är våra anställda på kansliet navet i vår kommunikation. De 
anställda sitter på kansliet på Delsjövägen 5A, är anställda av och arbetar för Göteborgs 

scoutdistrikt, vardera med en tjänst på 50 %. I början av året hade vi endast en kanslist anställd 
på 50 % som administrerade allt arbete runt kansliet, då vår tidigare föreningsutvecklare avslutade 

sin tjänst hösten 2014. Året började därför med en utredning om distriktets behov av anställd tid, 
hur stort behovet var och vad vi egentligen behövde. Vi landade i att vi dels behöver stöd i 

kansliarbetet och att vi dels behöver satsa mer på kommunikationen inom distriktet och med alla 
kårer samt utåt mot vår omvärld. Vi beslutade oss för att anställa en kanslist/kommunikatör på 

50 %. 

I samband med utredningen insåg vi också att vi inte själva hade kompetensen eller tiden att 

genomföra en grundlig rekrytering. Vi ville hitta någon som verkligen ville arbeta hos oss och 
som skulle stanna kvar ett längre tag. Vi tog in offerter från några olika rekryteringsföretag och 

landade till slut hos Bravura som hjälpte oss att både specificera vårt behov, formulera en annons, 
göra urval, samt första intervjuer och sedan skicka vidare förslag med presentation till oss. 

Kostnaden för rekryteringen rymdes inom de pengar som hade förbrukats om vi hade haft två 
anställda under årets första månader, vilket det var budgeterat för. 

Vi genomförde tre intervjuer innan vi hittade och anställde en kanslist/kommunikatör på 50 % 

som började jobba hos oss i mars. Den nya tjänsten utvecklades under våren och sommaren och 
vi drog stor nytta av kompetensen inom just kommunikation. Under hösten dök det tyvärr upp 

nya möjligheter för vår kanslist/kommunikatör som därav valde att avsluta sin tjänst hos oss. Då 
detta skedde inom sex månader efter anställningen hjälpte Bravura oss med en ny rekrytering 

kostnadsfritt. Vi höll denna gången fem intervjuer med kandidater som skickats vidare til l oss 
efter en första intervju hos Bravura och tryckte då extra mycket på att vi behöver någon som vill 

vara långvarigt hos oss. I november anställdes en ny kanslist/kommunikatör på 50 % som 
påbörjade sin anställning i januari 2016. Vi ser fram emot att se vad som kan ges av detta. 
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Hemsidor, nyhetsmail och sociala medier 
Under 2015 gjordes endast mindre förändringar på hemsidan, som hölls uppdaterad med de 
senaste händelserna. Vi startade även igång bloggen på hemsidan där tanken är att man ska kunna 

läsa både om arrangemang och kul saker som har hänt och få inspiration av andras händelser. 
Här har kommit in en del inlägg från arrangemangsteam, men även från scouter och kårer som 

berättar om vad de gör. Ta chansen att inspirera andra du också! 

Under hösten startades Kragenäs egen hemsida där informationen om lägerplatsen är samlad på 

ett och samma ställe och förtydligad, samt uppdelad efter sökarens behov. Arbetet med denna 
kommer att fortsätta under 2016. 

Vi fortsatte även att jobba med kommunikation med alla medlemmar via ett nyhetsmail en gång i 

månaden, som skickades till alla kårordförande samt alla som själva har anmält sig till det, samt 
via sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram. Vi upplevde under året att den 

information som skickats ut till kårer och som finns på hemsidan behöver kompletteras med 
notiser på Facebook när händelsen närmar sig för att det ska kännas aktuellt att delta. Twitter och 

Instagram har mestadels används för att kommunicera under pågående arrangemang. 

Tryckt folder och vykort 
Precis i början av året sammanställdes årets planerade händelser i en folder, som trycktes upp och 
skickades via post i ett exemplar per scoutkår i distriktet. Den fanns även som pdf att ladda ner 

på hemsidan. Tanken med foldern var att den skulle kunna finnas tillgänglig i scoutstugan för 
ledare att bläddra i samt vara en grund inför planeringen av kårens datum för året. 

På vårkanten skickades även ett tryckt vykort i A5-format ut till alla distriktets medlemmar från 
15 år och uppåt. Här fanns korta notiser om vad som var på gång och syftet med vykortet var att 

nå den enskilde medlemmen med information och skapa intresse för att gå in och läsa mer om 
händelserna på hemsidan. 
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Distriktsmärken och beachflaggor 
Under 2015 fortsatte utdelningen av distriktsmärken till alla kårer i distriktet som inte hade 
hämtat sina nya märken efter distriktsstämman 2014. Vi kontaktade kårerna det gällde och 

besökte vissa för att dela ut märkena. I slutet av året fanns endast ett fåtal kvar som inte var 
hämtade. 

Under sommaren köptes en beachflagga in till varje aktiv scoutkår i distriktet att användas i t.ex. 
rekryteringssammanhang. Av dessa har de flesta hämtats ut, men några återstår fortfarande som 

ska hämtas på kansliet. 

Mål: Distriktet ska visa upp Scouterna som en naturlig del av samhället. 

Under 2015 deltog Scouterna, via Göteborgs scoutdistrikt, endast i ett publikt arrangemang i 
Göteborg, vilket var Kulturkalaset. Under nästan en hel vecka fanns vi i Trädgårdsföreningen på 

Barnkalaset och träffade hundratals nyfikna barn, unga och vuxna! Vi höll den här gången i back-
klättring, en aktivitet som var gratis för alla barn. Under tiden fanns några tält uppsatta för lite 

scoutkänsla och en tipspromenad med frågor om scouting. Broschyrer och armband delades ut, 
många armband och vi pratade med många vuxna och barn! Ett stort tack till de två 

projektledarna, projektgruppen,  samt alla som säkrade eller var där och hjälpte till på alla sätt 
under delar av veckan och pratade om Scouterna! 

 

 

 

  



Verksamhetsberättelse 2015 Göteborgs scoutdistrikt 

 

 

sida 13 av 16 

Det större sammanhanget 
Mål: Distriktet ska ge varje scout och ledare möjlighet att se det större sammanhanget i scouting samt skapa 

kontaktnät och träffa nya vänner. 

Kragenäs – Möjligheternas Mötesplats 
Sommarens självklara plats att möta andra scouter under härliga lägerveckor är Kragenäs! 

Under 2015 fortsatte Kragenäsgruppen att utveckla Kragenäs service till kårerna med 

Kragenäsare som skötte kiosk, matutlämning, toalettstädning och tog hand om gästande grupper. 
De veckor där denna utökade servicen finns kallar vi för Specialveckor och under året 

genomfördes tre stycken. Vecka 26, då Kragenäs gästades av ett norskt regionläger med ca 300 
deltagare, och vecka 31 och 32. De gästande grupperna uppskattade servicen och vi planerar att 

ytterligare utveckla det konceptet. 

Totalt gästades Kragenäs av ca 800 gäster under sommaren, vilket motsvarar ungefär 5000 
lägernätter. Inför året var det budgeterat för 8000 lägernätter. Pannbergstugan hyrdes ut under 

totalt 14 helger. Bland gästande scouter var ca 60 från Göteborgs scoutdistrikt och övriga kom 
från Halland, Skåne, Belgien, Danmark, Norge, Schweiz och Tyskland. En trolig anledning till att 

få grupper från Västsverige gästade Kragenäs under sommaren är lägret Livat 2015 som hölls på 
Lysestrand av och för just kårer i väst. 

Utvärderingar efter sommaren 2015 visar att huvudfokus behöver styras mer mot Kragenäs 

servicefunktioner och program då detta är kärnan i verksamheten. För att underlätta styrning från 
Göteborgs scoutdistrikts styrelse och Göteborgsscouternas Stiftelse syns dessutom ett behov att 

förändra ledningsstrukturen, vilket tas med som ett utvecklingsområde till 2016. 
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Kragenäsare, Kragenäsfunktionärer och Kragenäsvärdar 
Till hjälp under Specialveckorna och några veckor utöver det hade vi 12 fantastiska Kragenäsare 
på plats under olika delar av sommaren tillsammans med Kragenäsvärdar och 

Kragenäsfunktionärer. Kragenäsare är ett koncept som togs fram inför sommaren 2014 och 
innefattar ungdomar i åldrarna 15-25 år som tillsammans engagerar sig sommartid på Kragenäs. 

Även sommaren 2015 sköttes samtliga tilldelade arbetsuppgifter med bravur. Utvärderingen efter 
sommaren visade att Kragenäsarna var nöjda med sin tid på Kragenäs och att de gärna 

återkommer. Konceptet har lett till att fler personer har kommit med idéer om hur lägerområdet 
kan utvecklas ytterligare. Under Specialveckorna förstärktes funktionärsskaran med 

Kragenäsfunktionärer, vilket är vuxna som är på plats under några dagar eller en vecka för att 
hjälpa till med det som behövs. Varje sommarvecka var även bemannad med en Kragenäsvärd 

som ansvarar för att guida besökare rätt och arbetsleda Kragenäsare och Kragenäsfunktionärer. 
Ett stort tack till alla som på något sätt hjälpte till på Kragenäs under sommaren – ni är guld 

värda! 

Utveckling på lägerplatsen 
Arbeten på själva lägerplatsen har genomförts under åtta helger samt under en arbetsvecka på 
Kragenäs. Under sommaren 2014 eldhärjades delar av ett skogsområde på Kragenäs. I samband 

med detta brann Kragenäs vindskydd upp och fokus har därför bl.a. varit att bygga ett nytt 
vindskydd. Arbetet med bredband på området har fortlöpt och fiber finns nu nedgrävt på 

området. Det som återstår är stationer för att kunna få ut internet på lägerområdet, ett projekt 
som påbörjades, men ännu inte slutfört. Projektor till Pannbergsstugan är ännu inte inköpt och 

har skjutits på framtiden. Inför sommaren köptes däremot en släpkärra in för att underlätta 
transporter på området. Som en besparingsåtgärd på ideell arbetskraft köptes 

gräsklippningstjänster in externt, vilket fungerade tillfredsställande. Utöver detta genomfördes ett 
flertal underhållsåtgärder, såsom vedklyvning, målning och städning.  

Utveckling av program och aktiviteter 

För att underlätta för gästande grupper flyttades Kragenäs programförråd till en egen bod på 

Frysplan. Befintligt material gicks igenom och förbereddes inför nästa sommar. Tio nya 
geocacher lades ut på området och Royal Track (slingan som Kungen gick när han invigde 

Kragenäs naturreservat) snitslades upp. En projektgrupp tillsattes med syfte att undersöka 
möjligheter till inköp av kajaker med tillhörande byggnader. Under hösten började en 

programgrupp ta form för att utveckla Kragenäs programutbud ytterligare inför sommaren 2016.  

Marknadsföring 
Under hösten 2015 intensifierades Kragenäs marknadsföring i form av lanseringen av en egen 
hemsida samt nytt marknadsföringsmaterial. Med hjälp av Kragenäsare och funktionärer 

medverkade Kragenäs på Scoutforum under hösten för att marknadsföra anläggningen. I 
samband med det togs flyers om att vara Kragenäsare och Kragenäsvärd fram för att hitta nya 

ingångar till rekrytering. Kragenäs var dessutom representerade på Göteborgs scoutdistrikts 
stämma och Scoutbalen under hösten och marknadsförde sommaren 2016 samt konceptet med 

Kragenäsare. 
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Nationellt och regionalt 
I västra Sverige samarbetar vi i det vi, lite på skämt och i brist på bättre benämning, kallar Västra 
Klumpen, vilket utgörs av området Västra Götaland och Halland och däri de fem Scouterna-

distrikten, equmenia region väst, Salt Västsverige och NSF Västra Distrikt. Vi ses tillsammans 
med Västra Kansliet 3-4 gånger per år och under 2015 sågs vi även två gånger på träffar med 

endast ideella. 

Livat 2015 
Tillsammans i väst skapade vi 2015 års bästa läger Livat 2015! Arbetet initierades hösten 2013, två 
lägeransvariga valdes i början av 2014 och när 2015 började var lägerarbetet i full fart och 

resulterade i ett fantastiskt läger med 3913 deltagare från 149 scoutkårer ifrån främst Västsverige.  

Tillsammans i Västra Klumpen beslutade vi 2013 att skapa ett gemensamt läger, samt att stå för 
ev. vinst eller förlust. Ett avtal skrevs då där vi var överens om att fördela vinst eller förlust i 

enlighet med hur många medlemmar varje organisation skulle ha per 31/12 2014. Alla 
organisationerna i Västra Klumpen var med i avtalet utom Salt Västsverige, som tidigt sa att de 

inte hade möjlighet att aktivt vara med och stå bakom ekonomiskt, men stöttade idén och lägret. 
De organisationer som stod bakom ekonomiskt valde var sin representant som bildade en 

styrgrupp. Styrgruppen skulle under planeringsprocessen vara ett bollplank till lägerkommittén, 
samt godkänna budgetar och följa den övergripande planeringen. Själva planeringen sköttes av 

lägerkommittén, som bestod av många engagerade scouter ifrån hela Västsverige. 

Lägret blev verkligen det vi ville att det skulle bli – ett läger av oss och för oss alla tillsammans! Vi 

såg scouter och kårer mötas på lägerängarna på Lysestrand i både verksamhet, lägergöromål och 
spontanaktiviteter. Efter genomfört läger utvärderades både lägerkommitténs och styrgruppens 

arbete och vi har tagit med oss många lärdomar framåt som vi kommer att ha nytta av när vi gör 
ett gemensamt läger nästa gång. Tyvärr slutade lägret med ett negativt resultat p.g.a. 

omständigheter som dök upp under själva lägret och inte kunde förutses. Det negativa resultatet 
delades mellan organisationerna som överenskommits och belastade resultatet för 2015.  

Bussresa till Scoutforum 
I september ordnades en gemensam buss till Scoutforum, en del i Scouternas demokratiska 
process. Bussen lämnade Göteborg på fredagskvällen och åkte mot Scout Camp Ransberg 

utanför Ransäter i Värmland där Scoutforum genomfördes 19-20/9. På söndagskvällen kom 
bussen tillbaka till Göteborg fylld med inspirerande scouter! 

Vi har sett många samarbeten under året och särskilt stort var just Livat 2015! Att få se lokalt 
närliggande kårer mötas på ett naturligt sätt och upptäcka att vår verksamhet ser väldigt lik ut – 

det är där vi kan bygga starka samarbeten! 

Tillsammans brinner vi för scouting och nu fortsätter vi att köra framåt hela 2016! 

  



 

 


