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Inledning
En vinterkall januaridag sitter jag och ser tillbaka på 2016. All verksamhet tillsammans i distriktet,
utbildningar, möten med spännande människor, ljumna lägerkvällar, träffar, seglingar och
diskussioner med högt i tak. Året har präglats av nya insikter, lärdomar, eftertanke och reflektion
tillsammans i Göteborgs scoutdistrikt.
Den 31/12 2016 var vi 4698 medlemmar i Göteborgs scoutdistrikt i 49 scoutkårer, vilket är hela
300 medlemmar fler än samma datum för ett år sedan! Det märks att det händer mycket i kårerna
runtom i distriktet och tillsammans syns och hörs vi scouter mer. 2016 präglades både samhället
och distriktet av tuffa diskussioner om vägval framåt, men ett är tydligt – scouting är lika aktuellt
och viktigt som någonsin tidigare!
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
scouting ännu bättre för våra scouter på avdelningen. Det hade varit spännande att räkna de
otaliga timmar som drivna individer lägger ner för att scouter i alla kårer ska få den bästa
upplevelsen. 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 det är bara tillsammans vi kan
förverkliga allt det vi gör tillsammans!
Hälsningar,
Anna Arndt (tidigare Gottfridsson)
Ordförande Göteborgs scoutdistrikt 2016
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Det ska vara roligt att göra det och det ska
vara roligt att vara med – distriktets ledning
2016
Tillsammans i distriktet skapar vi bra verksamhet och stöd till verksamhet på olika sätt. Det kan
t.ex. handla om att ordna arrangemang för scouter eller ledare, fortsätta jobba på en bra
kommunikation, visa upp oss för andra så att vi kan bli fler, hålla ordning på lägerängar,
Mandalay, kanoter, planera lägerservice, stötta varandra eller planera utbildningar för ledare - och
tillsammans har vi kul längs vägen!

Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen bestod under 2016 av 9 ordinarie ledamöter och två suppleanter: Anna Arndt,
ordförande och medlem i Scoutkåren Göta Lejon, Jenny Irwert, vice ordförande och medlem i
Långängens Scoutkår, Jakob Revellé, vice ordförande och medlem i Hvitfeldt Scoutkår, Jan
Månsson, kassör och medlem i Kungälvs Scoutkår, Magnus Bernhardson, Trekungaåren, Tobias
Stellert, Scoutkåren Göta Lejon, Panagiotis Nikolis, Backa Scoutkår, David Udén, Scoutkåren
Göta Lejon, Marcus Sannevik, Backa Scoutkår, Pernilla Niemi, suppleant och medlem i
Scoutkåren Engelbrekt, samt Ann-Christin (Anki) Sandklef, suppleant och medlem i Löftadalens
Scoutkår.
Styrelsens arbete fokuserades under året på att fånga upp distriktets kostnader, skapa nya rutiner
och följa upp verksamheten. Det är ibland svårt att få ett stadigt grepp om ekonomin i distriktet
då omständigheterna kan ändras fort. Vi budgeterade med ett underskott på 201 400 kr för 2016,
men i slutänden blev utfallet ett positivt resultat. Dels blev en del arrangemang inte av som tänkt,
under halva året hade vi endast en anställd istället för två och på kansliet gjordes en del
förändringar som minskade kostnaderna. Ett exempel på något oväntat under året är det
regionbidrag vi får från Västra Götalandsregionen där vi mitt under året fick information om att
bidraget var betydligt högre än vad vi först hade räknat med.
Det har också varit tydligt att ambitionerna för vår gemensamma verksamhet i distriktet är höga
och att vi ibland vill mer än vad vi kan. Under året ägnades mycket tid åt att diskutera vilka
förändringar vi behöver göra framåt. Att flera arrangemang och utbildningar inte kan genomföras
p.g.a. för få som kan hålla i dem, höstens utmaningar med att hitta en ny styrelse till 2017 och
arbetet med den extra valberedningen och extra distriktsstämman aktualiserade detta ännu mer.
Den styrelse som till slut sattes samman för 2017 fortsätter dessa diskussioner.
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Distriktsledningen
Distriktsstyrelsen delegerar vissa ansvarsområden till arbetsgrupper och under 2016 fanns
följande grupper.
•
•

•
•

•

•

•

Kommunikationsutskottet (KUT) bestod av 3-5 personer och ansvarade tillsammans med vår
anställde kommunikatör för distriktets kommunikation och utveckling av densamma.
Ledarutvecklingsutskottet (LUT) bestod av 3 personer och ansvarade för de kompletterande
utbildningar som distriktet ordnar, att utveckla och vårda samarbeten med andra
utbildningsorganisationer samt att hålla en god kontakt och dialog med kårerna i
utbildningsfrågor.
Rover- och Utmanarutskottet (RUT) bestod av 6 personer och ordnade aktiviteter av olika
slag riktade till just målgruppen roverscouter och utmanarscouter.
Kragenäsgruppen bestod under året av ett varierande antal personer i olika arbetsgrupper,
samt kragenäsvärdar, kragenäsfunktionärer och kragenäsare under sommaren. På uppdrag
av distriktet och Göteborgsscouternas Stiftelse ansvarar Kragenäsgruppen för att
Göteborgsscouternas vackra lägerområde Kragenäs tas om hand, extra service under
specialveckorna, samt planering av lägerplatsens utveckling i ett längre perspektiv.
Kanotrådet bestod av två personer som på uppdrag av distriktet och Göteborgsscouternas
Stiftelse ansvarade för var sitt släp med kanoter och tillhörande utrustning. Ansvaret
gällde kanoternas och utrustningens skick, besiktningar och utlämning av kanoter när de
hyrdes ut.
Skeppsrådet bestod av 7 personer som på uppdrag av distriktet och Göteborgsscouternas
Stiftelse ansvarade för att ta hand om Göteborgsscouternas segelskuta Mandalay och
tillhörande utrustning, samt ordna arrangemangsseglingar och se till att hon kunde
bemannas när kårer bokade seglingar.
Husrådet bestod av 4 personer som på uppdrag av distriktet och Göteborgsscouternas
Stiftelse ansvarade för att ta hand om kansliet Purpursnäckan på Delsjövägen 5A med
både yttre och inre underhåll.

Till detta kommer de arbetsgrupper som har fokuserat på enskilda arrangemang, utbildningar och
händelser under året. Ett stort tack till alla er som har engagerat er för att skapa en så bra
upplevelse som möjligt för alla scouter i vårt område! I den här verksamhetsberättelsen kommer
en sammanfattning av vad vi arbetade med under det gångna året baserat på de långsiktiga mål vi
kom överens om i verksamhetsplanen för 2016.

Mål: Tillsammans i distriktet har vi goda relationer och en stark gemenskap
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Gemensamma möten
Att mötas och ha utbyte är viktigt och under året försökte distriktsstyrelsen få till olika träffar
med visionen att möta alla kårer vid något tillfälle. De kårer vi inte kunde möta försökte vi istället
att kontakta via telefon.
Under början av året ordnades kårträffar med syfte att främst föra med sig information ut till alla
kårer och även att ta med sig input från kårerna till vår gemensamma verksamhet. Tre kårträffar
ordnades 3/2, 9/2 och 11/2 i Tynnereds, Redbergslids respektive Backa Scoutkårs lokaler. Efter
de tre träffarna hade vi fortfarande inte nått hälften av alla scoutkårer och vi ordnade då en extra
kårträff 14/3 i Tölö Scoutkårs lokaler. Efter de fyra kårträffarna hade vi träffat representanter
från 26 av de totalt 49 scoutkårerna och fått mycket bra input.
18/5 ordnades en extra distriktsstämma för att avsluta verksamhetsåret 2015. Vi har sedan ett tag
diskuterat behovet av att ha två ordinarie stämmor på ett år, en på våren och en på hösten. Detta
år bestämde vi oss för att testa att ha två stämmor för att sedan utvärdera det. Det fungerade bra
och det var viktigt att kunna avsluta föregående verksamhetsår i god tid. Att ses en extra gång gör
också att det finns mer möjlighet att lyfta aktuella frågor med fler och detta gjordes på alla årets
distriktsstämmor.
16/10 ordnades den ordinarie distriktsstämman. Till denna stämma hade valberedningen inte
kunnat ta fram ett fullständigt förslag på en ny styrelse, trots ett gediget arbete under hela hösten.
Därför ägnades en del av stämman till diskussion dels om var vi ska lägga nivån på vår
verksamhet och hur vi skyndsamt tillsammans kan arbeta fram ett förslag på en ny styrelse. Vi
beslutade att hålla en extra distriktsstämma och valde en arbetsgrupp som med ledning av en
representant ur distriktsstyrelsen skulle ta fram ett förslag på en ny styrelse till dess.
28/11 hölls den extra distriktsstämman med ett stort deltagande. Det märks att engagemanget
finns i distriktet och många är måna om att det gemensamma ska fungera bra. Här valdes en ny
styrelse för 2017 med två medlemmar färre än hoppats, men med mycket energi och tydliga mål
framåt.
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Gemensamt arbete
Vi har under året arbetat med en tydlig och gemensam kommunikation i distriktet och att
ytterligare göra all information och texter inkluderande för alla. Vi har arbetat extra på att sprida
information om de möjligheter som distriktet erbjuder så att den ska nå fler i distriktet, t.ex. om
att hyra kanoter, segla eller ordna läger på Kragenäs.
Under året fortsatte arbetet med den gemensamma beredskapsplanen för distriktets verksamhet,
men vi hann inte avsluta den då fokus behövde läggas på andra utmaningar. Dock arbetade alla
grupper som genomförde arrangemang och händelser under året fram en egen beredskapsplan
inför arrangemangen.
I början av året planerade vi för att genomföra en undersökning av sammanslagningen av de två
tidigare distrikten och nybildningen av vårt gemensamma Göteborgs scoutdistrikt. En analys
påbörjades under kårträffarna i början av året där frågor ställdes för att undersöka t.ex. hur
informationsspridningen har fungerat och ta in tankar om hur vi kan bli ännu bättre på att vara
ett gemensamt distrikt. Det fanns en tanke om att göra ytterligare undersökningar under årets
möten och sammanställa detta, men även detta arbete avbröts då fokus behövde läggas på annat.

Mål: Distriktet ordnar arrangemang och kompletterande utbildningar som
efterfrågas
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Händelser
Distriktets största gemensamma arrangemang, Äventyret 2016, gick av stapeln 22/4 på Stora
Amundön. En kylig morgon samlades 213 scouter i åldrar från spårarscouter till utmanarscouter
från 17 olika kårer för en heldag i den vackra naturen. Äventyret 2016 gick ut upplevelsen
tillsammans i patrullen och var ingen tävling. Alla startade samtidigt vid olika kontroller och
roterade sedan vidare för att i slutet ha tagit sig igenom alla utmaningar. Detta fungerade mycket
bra och det blev en dag full av skratt och glada scouter!
När dagen avslutades under eftermiddagen började ÄventyRUT som arrangerades för
utmanarscouter och äventyrarscouter tillsammans med RUT. Kvällen innehöll olika aktiviteter
och tillsammans övernattade man.
Under Äventyret 2016 prövades ett nytt koncept med kontroller som var belägna nära varandra
och där de yngre scouterna hade en ledare med sig med varje patrull. Många kontroller var
självinstruerande, vilket behövdes då det var få funktionärer som hade anmält sig för att hjälpa till
under dagen. Då planeringsgruppen la ner ett stort arbete på att koordinera hur de olika
patrullerna skulle rotera så påbörjades detta arbete direkt efter att sista anmälan hade stängts. Det
gjorde att inga efteranmälningar kunde tas emot och att de patruller som inte var anmälda på sista
anmälningsdag tyvärr inte kunde delta. Detta väckte en del diskussion och ledsnad, främst bland
de scouter som inte kunde delta. Alla som anmäldes i tid fick vara med och till nästa gång
uppmuntrar vi att anmälningar görs redan ännu tidigare än sista anmälningsdag för att vara säker
på att alla kommer med och att justeringar hinner göras.
12-13/3 ordnades en inspirationsresa för ledare och funktionärer. Denna gång gick resan till
Ästad Gård och syftet var både avslappning, utbyte av idéer och inspiration till nya aktiviteter.
Även om intresset för resan var stort i början, så slutade det med fyra anmälda ledare som
genomförde resan. Det blev en jättebra resa och hur de hade det går det att läsa om i bloggen på
distriktets hemsida!
Göteborgsscouternas segelskuta Mandalay erbjöd totalt sex arrangemangsseglingar under
perioden maj-september. Av dessa blev fyra inställda p.g.a. för få anmälda. Mandalay bokades av
kårer vid 12 tillfällen och utöver detta seglades hon också av skeppsrådskårerna. En av
sommarens höjdpunkter var Nordisk Seglats som genomfördes under 10 dagar i början på juli
med härliga seglatser genom sommarens alla väder. Det går att följa Mandalay och se fina bilder
från seglingar genom att följa Facebooksidan S/Y Mandalay Göteborg!
Den planerade vandringen längs Bohusleden blev inte av under 2016 då vi inte hittade tillräckligt
många arrangörer. Idén att vandra hela Bohuslänsleden i etapper under några år är god och vi
hoppas att någon tar med sig idén och kanske vill vara med och genomföra den i framtiden.

7

Verksamhetsberättelse 2016
Bilaga till stämmohandlingarna till distriktsstämma 9/5 2017

Göteborgs scoutdistrikt

RUT-arrangemang för utmanare och roverscouter
RUT kickstartade året genom att arrangera en utmanarworkshop 25/1 tillsammans med Västra
kansliet som handlade om utmanascouternas program, äventyr och möjligheter. Hit kom ca 12
utmanare från olika kårer och tog med sig mycket inspiration hem.
20-21/2 arrangerades, helt traditionsenligt, Innebandynatta! Även om det var färre deltagare än
väntat så var arrangemanget en succé. Deltagarna hade roligt och uppskattade både hoppborgen
och badtunnan. Även maten var uppskattad, trots att det inte var så avancerat. Ev. kan
deltagarantalet ha påverkats av att Innebandynatta inföll under en helg i anslutning till
sportlovsveckan.
18/3 planerades en filmkväll. Dock upptäcktes i sista stund att projektorn inte var på sin plats på
kansliet, så det blev istället en mysig brädspelskväll med totalt två deltagare plus RUT.
RUT var även med och arrangerade ett moment av Äventyret där tanken var att RUT skulle hålla
i en kvällsaktivitet för utmanarscouter, men på grund av det låga antalet anmälda utmanare så
riktade RUT sig mot äventyrarna istället, som verkade ha en kul helg!
8/10 arrangerades den årliga scoutbalen med tema barnkalas. Det bjöds på hamburgare och läsk,
det fanns en popcornmaskin och godis i överflöd. Givetvis fanns det också fiskedamm och en
fotohörna. Det var dans och musik ända fram till midnatt.
RUT:s sista arrangemang för året var Jul med RUT, eller pepparkaksbaket 2.0, 25-26/11 som
arrangerades i Högsbotorps scoutgård. Fokus låg i år på julbordet, julfilm och lekar. Det lästes
julsagor och bakades pepparkakor och det blev ett mysigt avslut på året.
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Utbildning
Som ett komplement till Scouternas ledarutbildningar så ordnade LUT några utbildningar inom
specifika områden. De som planerades grundades i en undersökning av efterfrågan och behov
som gjordes på distriktsstämman 2016.
Två kurser i hjärtlungräddning planerades in i mars. Den ena ställdes in p.g.a. för få anmälda.
Den andra hölls 10/3 med fem deltagare i Sisjöns Scoutkår. Delar av övningarna genomfördes
även med en avdelning upptäckare som hade möte i huset samtidigt. Dessa utbildningar
planerades och genomfördes tillsammans med Civilförsvarsförbundet.
En överlevnadskurs planerades 8-10/4 tillsammans med Civilförsvarsförbundet, men ställdes in
p.g.a. för få anmälda.
29/9 genomfördes en föreläsning om ”Utbildning för barn med särskilda behov” som hölls av en
ADHD-konsulent från Ågrenska Stiftelsen. Till föreläsningen kom fyra deltagare plus LUT.
En hantverkskurs var planerad till 22/10, men ställdes in p.g.a. vi inte hittade tillräckligt med
arrangörer.

Mål: Det ska vara enkelt att kommunicera med alla medlemmar och kårer och
enkelt för alla medlemmar att hitta information om och delta i arrangemang,
utbildningar och event.
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Anställda i distriktet
De anställda i Göteborgs scoutdistrikt som arbetar på kansliet ska vara navet i all vår
kommunikation. Under våren slutade vår kanslist, som tidigare har arbetat 50 % hos oss med
främsta uppgifterna att bemanna kansliet och sköta bokföring samt bokslut. Hos oss arbetar en
kommunikatör på 50 % som även har till uppgift att bemanna kansliet under två dagar i veckan.
Då året har handlat mycket om att få grepp om distriktets kostnader sökte vi inte direkt någon ny
anställd kanslist. Vi tog också hjälp av distriktsstämman i maj för att diskutera hur vi ska förhålla
oss till anställda och distriktets arbetsuppgifter. Vi beslutade att först göra en analys av behovet
av en anställd och inte skynda på med att anställa någon ny direkt.
Vår kommunikatör bemannar sedan dess kansliet ensam och öppettiderna har minskats till två
eftermiddagar i veckan och det fungerar bra. Det vi saknar är någon med god kompetens som
hjälper oss med bokföring och bokslut, samt att kontinuerligt följa upp det ekonomiska arbetet
då detta arbete är väldigt stort och tar mycket tid för oss ideella. När vi hade analyserat vårt
behov gick vi vidare med att diskutera olika alternativ på lösningar. Vi gjorde ett försök med att
söka någon som under några arvoderade timmar i veckan skulle kunna hjälpa till med bokföring
och bokslut tillsammans med kassören. Vi fick några positiva svar från individer som erbjöd hjälp
och stöttning. Dock misslyckades vi med att bygga ihop ett bra team och skapa tillgång till
program m.m. då tiden rann iväg och vi helt enkelt inte hann med att ta emot den hjälpen som
erbjöds. Vid årets slut var vi mitt uppe i diskussionerna om hur att gå vidare och styrelsen för
2017 har tagit vid detta arbete.
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Kommunikation
Under året har vi satsat på att förenkla och förtydliga hemsidan och Kragenäs egen hemsida.
Arbetet med att lyfta möjligheterna med Mandalay och kanoterna på hemsidan och i all vår
kommunikation är påbörjat. Nyhetsmailen har setts över, har omformats något och är under
utveckling och de pappersutskick som har gjorts har varit noga genomtänkta och skapade av
KUT. Vi försöker kontinuerligt att synas för våra medlemmar i sociala medier och lyfta all
information flera gånger under året för att så många som möjligt ska kunna ta del av den! Vi
arbetar ständigt med att försöka förbättra kommunikationen med alla medlemmar och tar gärna
emot fler förslag och idéer på förbättring och utveckling!
Under 2016 tog KUT fram en kommunikationsplan för hela distriktets kommunikation. Den
består av flera olika delar och är väl genomarbetad. Arbetet med implementeringen är bara
påbörjat och behöver fortsätta under 2017.
Det intranät som skapades för distriktets ledning och arbetsgrupper i slutet av 2015 började
användas, men det visade sig inte vara ett så lättarbetat verktyg som vi hade hoppats och det var
inte alla arbetsgrupper som tog sig an att använda det som överenskommet. Under senare delen
av 2016 lyftes därför idéer om att omforma detta verktyg och göra ett omtag för att bättre kunna
samla distriktets gemensamma arbetsmaterial och kommunikation. Detta arbete är tänkt att
påbörjas under 2017.

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 året har distriktet kunna stötta arbetsgrupper och även Västra Kansliet och några av
Scouternas nationella arbetsgrupper med lokaler, marknadsföring via våra kanaler och genom att
vara med på våra kårträffar och stämmor för att informera. Dock har inga grupper hört av sig för
att vara med och skapa något arrangemang med stöd av distriktet. Hur detta ska fungera mer
exakt diskuterades i styrelsen under året och tydliga riktlinjer för vilket stöd en grupp kan få och
till vad kommer att tas fram för att förenkla för de som är intresserade av att genomföra sin idé.
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Kanoterna
Som en möjlighet till kårer i distriktet administrerar kansliet och Kanotrådet uthyrning av de två
kanotsläp vi tillsammans förfogar över. Kanoterna var uthyrda vid 14 olika tillfällen och till 11
olika kårer. Därtill kommer viss användning av kårerna som tar hand om kanoterna mellan
uthyrningarna. Under sommaren var kanoterna placerade på Kragenäs där de användes flitigt.

Kansliet Purpursnäckan
Lokalerna på Purpursnäckan har använts flitigt av olika arbetsgrupper och vi har t.ex. även
kunnat stötta planeringsgrupper inför Jamboree17 med lokaler för planeringsmöten. Husrådet
som tar hand om lokalerna har under året jobbat med att planera och utföra underhåll av
fastigheten enligt en tidigare beslutad underhållsplan. Offerter för målning av fasaden har tagits in
och diskuterats och först efter målning monteras de nya markiserna som är beställda.
Invändigt har kylen lagats och förråden har fyllts på med nödvändigt förbrukningsmaterial. Kärl
för sopsortering har installerats i köket och i källaren med fler fraktioner att sortera i. En
ordentlig röjardag genomfördes 28/2 och mycket onödigt skräp kastades vilket i sin tur har
skapat mer utrymme i huset för programmaterial och förnödenheter. Årlig service på
inbrottslarm och brandlarm har genomförts utan anmärkningar och enklare underhåll har
genomförts för att driften skall fungera så effektivt som möjligt.
Under året påbörjades en analys av de kostnaders som är förbundna med kansliet och två stora
förändringar gjordes direkt. Det avtal vi hade för datorer och utrustning för våra anställda sades
upp och lika så den dåvarande lösningen för utskrifter. Denna förändring har redan visat lite
resultat i utfallet för förra året, men väntas ge ännu mer resultat framöver då vi satt fast i långa
uppsägningstider. En genomgång av alla avtal som är bundna till kansliposten har påbörjats och
fortsätter in i 2017.

Mål: Distriktet ska visa upp Scouterna som en naturlig del av samhället och
möjliggöra för fler att hitta till Scouterna
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Händelser
Den stora händelsen där vi visade upp oss för allmänheten var Kulturkalaset som genomfördes
16-21/8! En planeringsgrupp arbetade tillsammans med vår kommunikatör för att bygga upp en
mysig scoutby med temat lägerliv fylld med aktiviteter för barn. Under veckan fanns pyssel,
slackline, lägerupplevelser och lekar i olika stationer samt lägerbål att delta i och intresset var
mycket stort! Förutom planeringsgruppen deltog många funktionärer under veckan som alla
hjälpte till med att ta hand om besökare som var nyfikna på scouting. Totalt var vi 47
funktionärer från 18 olika kårer. Arrangemanget blev väldigt lyckat!
27/5 arrangerade Svartedalsskolan FestiDalen och distriktet var på plats tillsammans med Västra
Kansliet för att visa upp scouting. Här kunde eleverna prova på slackline, chiffer, vattenstafett, gå
en poängpromenad med frågor om scouting, testa att krypa in i ett vindskydd och grilla
marshmallows. Aktiviteterna var mycket uppskattade och många barn och föräldrar fick med sig
information om Scouterna hem.
Under året dyker hela tiden olika tillfällen upp för Scouterna att vara med och synas lokalt och i
de flesta fall är det scoutkårer som gör fantastiska insatser att synas och rekrytera fler
medlemmar! Ibland kostar det pengar för en scoutkår att vara med på ett arrangemang och visa
upp Scouterna och då kan distriktet bidra med en liten del. Under 2016 stöttade distriktet
Scoutkåren Göta Lejons deltagande i Picknickfestivalen där de ordnade backklättring för barn
och unga. Under året dök också några möjligheter upp som vi inte kunde delta i, då vi inte har
varit tillräckligt många för att kunna vara med på fler saker. Även Angeredsutmaningen, där vi
påbörjade ett engagemang redan under 2015, har fått stå undan p.g.a. för få engagerade.

Mål: Distriktet ska ge varje scout och ledare möjlighet att se det större
sammanhanget i scouting samt skapa kontaktnät och träffa nya vänner
Det finns en efterfrågan på verksamhet och aktiviteter för ledare och funktionärer. Dock är det
en stor utmaning att skapa arrangemang av rätt sort och vid rätt tid för alla intresserade att kunna
delta. Här behöver distriktet få ytterligare input i hur ledare och funktionärer önskar att
verksamheten ser ut.
Det fanns en plan i början av året att undersöka om distriktets arrangemang kan användas för att
göra roverprojekt i led med roverprogrammet. Det är en boll som fortfarande är intressant, men
som vi inte har hunnit med.
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Nationellt och regionalt
Vi har fortsatt att mötas i Västsverige i det område som Västra Kansliet verkar i och som vi i
talspråk kallar ”Västra Klumpen”. Detta innefattar Västra Götaland och Halland där vi har ett
uppbyggt samarbete och kontaktnät mellan de fem Scouterna-distrikten, equmenia region väst,
NSF Västra Distrikt och Salt Västsverige. Tillsammans möts vi regelbundet för att diskutera
samverkan både lokalt och regionalt. Vi har under året pratat lite lätt om att ordna ett nytt
gemensamt läger i framtiden, men vi har ännu inte kommit så långt som till när och hur det kan
planeras. Tillsammans med Västra Kansliet har vi byggt upp en gemensam
kommunikationsplattform dit alla organisationerna i Västra Klumpen har tillträde och där vi
enkelt kan sprida information till varandra om de arrangemang vi ordnar. Detta är också ett steg i
att vidare kunna diskutera hur vi öppnar upp verksamheten vi gör för fler att delta i och på vilket
sätt det kan ske.
9-10/4 ordnades den första nationella Scoutledningsträffen här i Göteborg och det var vi i Västra
Klumpen som bjöd in övriga Scoutsverige till en träff för att prata om hur vi alla kan samverka
mer och vilka möjligheter vi ser framåt. Programmet planerades av Scouternas styrelse och av
NSF nationella styrelse. Det blev en bra och givande helg tillsammans och Göteborgs
scoutdistrikt representerades av en person på själva träffen.
Till Demokratijamboree i Västerås 19-20/11 ordnades resa med tåg där kostnaden var reducerad
för ombud från kårer i distriktet. Gruppen som planerade resan samordnade också en
ombudsgrupp inför Scouternas stämma där de som hade valts som ombud för kårer kunde delta i
två förträffar och sedan samverka och hjälpa varandra på plats under stämman. På förträffarna
kom inte så många som vi hade hoppats, men några hjälptes åt att inför stämman sammanställa
och förstå sig på alla handlingar. På plats på Demokratijamboree samverkade flera av ombuden
för kårer i distriktet till att alla kunde delta och förstå vad som hände med stöd av samordnarna.
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Kragenäs – Möjligheternas Mötesplats
Både nya och erfarna engagerade har tillsammans skapat ytterligare ett lyckat arrangemangsår på
Kragenäs! Huvudsakligen har området gästats av scouter från göteborgsområdet, men under
sommarmånaderna även av grupper från andra delar av Sverige samt utländska grupper.
Pannbergsstugan hade fler uthyrningar än året innan och responsen från gästande grupper har
varit god.
De stora arrangemangen under 2016 var vecka 26, då Kragenäs gästades av ca 200 norska
scouter, samt specialveckorna 30 och 31. Under dessa veckor erbjöds gästerna en utökad service i
form av matutlämning, gemensamma aktiviteter, program och lägerservice - ett koncept som
utvecklats kontinuerligt sedan år 2014. Utvärderingen visar att samtliga grupper gärna kommer
tillbaka efter sin upplevelse sommaren 2016. Med tanke på att området gästades av totalt 1158
gäster, vilket har genererat 7633 lägernätter, ser vi detta som ett mycket gott betyg.
Fördelning:
Kategori

Gäster

Gästnätter

Göteborgs scoutdistrikt

513

2691

Övriga scouter, Sverige

245

1210

Norge

201

1407

Tyskland

199

2325

Summa

1158

7633

Inför sommaren gjordes ett omfattande arbete för att samla och förtydliga all gästinformation.
Detta resulterade i nya häften för information, mat och program samt en ny kokbok. Inför
sommaren förnyades dessutom skyltningen på området, ett arbete som fortsätter även under
2017. Utvärderingen efter sommaren visar att grupperna anser att de i stort har fått tillräckligt
med information inför sin vistelse. Vissa kommentarer har inkommit, vilket har hjälpt
organisationen att göra ytterligare förtydliganden framåt.
Kragenäs programgrupp tog inför sommaren fram tolv stycken nya programaktiviteter för
gästande grupper. De tidigare programpåsarna byttes ut mot lådor och samtliga
programinstruktioner skrevs om för att följa en enhetlig mall där Scouternas målspår och syfte
tydligt framgår. Utvärderingen efter sommaren visar att programmet var mycket uppskattat.
Eftersom fokus har legat på att uppdatera mycket befintligt material har Kragenäs smedja tyvärr
inte hunnit färdigställas, men detta finns med som utvecklingspunkt inför 2017.
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Kragenäs matservice under serviceveckorna har varit mycket uppskattad bland de gästande
grupperna. Vissa förbättringsförslag inkom efter utvärderingen och under 2017 fortsätter
utvecklingsarbetet för att ytterligare förbättra upplevelsen så att fler väljer att ta del av den
servicen.
Konceptet att söka inom Göteborgs scoutdistrikt efter Kragenäsare som kan bemanna områdets
servicefunktioner ses också som fortsatt positivt. Gästerna har upplevt att de får god service från
ungdomarna som bemannar anläggningen och utvärderingen med Kragenäsarna visar att de
gärna återkommer i framtiden.
Kragenäs har arbetat för att synas bland övriga anläggningar i scoutsverige. Under 2016 har
representanter från Kragenäs medverkat på distriktets stämmor och redogjort för utvecklingen
och möjligheterna på Kragenäs. Utöver detta har Kragenäs representerats på Innebandynatta,
Julmys med RUT samt Demokratijamboree i Västerås. Inför Demokratijamboree togs en ny
reklamfolder och rollup fram för att bättre spegla den verksamhet Kragenäs har idag. Kragenäs
hemsida byggs fortlöpande ut med mer information och Kragenäs Facebooksida uppdateras
kontinuerligt med gästfokus.
Kragenäs har flera spännande utmaningar framför sig för att kunna växa som anläggning. Fokus
under året har delvis varit att förstärka de olika funktioner som finns med fler engagerade. Dock
är detta fortfarande en utmaning då flera aktiva scouter är och har varit engagerade i andra
uppdrag. I ett led att finna nya engagerade arrangerades Kragenäs vårhelg och Kragenäs hösthelg
under 2016. Arrangemanget marknadsfördes via hemsida, sociala medier, distriktsstämma och
nyhetsbrev, men tyvärr genererade dessa helger inte några nya engagerade.
Sammanfattningsvis har verksamhetsåret varit ett lyckat år för Kragenäs och vi ser nu fram emot
ett minst lika lyckat år 2017!
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