
Verksamhetsberättelse 2017 Göteborgs scoutdistrikt 

 

 

sida 1 av 8 

  

Verksamhetsberättelse 2017 
 



Verksamhetsberättelse 2017 Göteborgs scoutdistrikt 

 

 

sida 2 av 8 

Verksamhetsberättelse 2017 
 
Inledning – Ordförande har ordet 
Uttrycket ”tiden går fort när det är roligt” är knappast obekant. Inte heller det mytomspunna 

citatet ”if it isn’t fun, it isn’t scouting” (är det inte kul, är det inte scouting) är direkt okänt i 

scoutkretsar. Två uttryck som enkelt kan beskriva 2017. Ett år som gått rasande fort, men som 

inneburit otroligt mycket glädje och värdefull tid.  

Alla ideella som engagerar sig i distriktet på ett eller annat sätt gör det till det där magiska, den 

där tiden som bara försvinner förbi. Under ett besök med distriktsstyrelsen hos distriktets kårer 

nere på Jamboree17 slogs jag av vad scouting verkligen handlar om. Det ska vara roligt och det 

ska vara givande. För att bjuda på ett exempel, under ett toalettbesök möttes jag av handskrivna 

budskap om hur värdefull jag är som person. En del av det program som erbjöds alla ungdomar 

på plats. En del i varför scouting är så otroligt viktigt idag, ett sätt att ta hand om varandra. 

Tiden vi alla lägger ned på att ta hand om varandra i den här rörelsen, i det här distriktet, den är 

ovärderlig och det är den som gör scouting så fantastiskt. Men den går också alldeles för snabbt. 

Så tack, tack för all er tid, tack för förtroendet och för det här året, 

Hälsningar 

Jakob Revellé 

Ordförande Göteborgs scoutdistrikt 2017 
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Det ska vara roligt att göra det – det ska vara roligt att vara med 
Under hösten 2016 beslutades vad distriktet och distriktsstyrelsen skulle arbeta med under 

2017. En övergripande rubrik, enligt ovan, inledde verksamhetsplanen och ett antal långsiktiga 

mål fastställdes. Målen återges i rubrikerna nedan i verksamhetsberättelsen för 2017. Distriktet 

har en otrolig bredd och listan på alla som gör det möjligt är alldeles för lång för att återges i sin 

helhet. Ytterst är distriktsstyrelsen ansvarig för verksamheten och har under 2017 bestått av: 

Jakob Revellé, ordf. (Hvitfeldts scoutkår), Jenny Irwert, v.ordf. (Långängens scoutkår), Ellen 

Björnhage (Långedrags sjöscoutkår), Alexander Einerskog (Scoutkåren Tor), Jan Månsson 

(Kungälvs scoutkår), Fredrik Seebass (Järnbrott scoutkår), Sara Sjögren, suppleant (Scoutkåren 

Göta Lejon), Elin Tinglöf (Kortedala scoutkår) och David Udén (Scoutkåren Göta Lejon) 

Efter utmaningarna kring att finna en komplett styrelse fokuserade styrelsen sitt arbete under 

året, utöver den löpande verksamheten, på distriktets organisation, uppgifter och roll. Mycket 

input har samlats från distriktsstämmor och andra möten under året samt den information och 

feedback som samlades in under 2016. Detta har legat till grund för en planerad omorganisation 

som startat under 2017 och som beräknas fortgå under ledning av 2018 års styrelse. Fokus har 

också legat på att se över rutiner och hantering av ekonomi inför en stundande flytt av tjänster. 

Året har ekonomiskt gått plus, en förändring av hur vi hanterar och bokför transaktioner kan 

hjälpa oss att säkerställa ett bättre budgetarbete. Det är också tydligt att vi idag har flera 

osäkerhetsfaktorer och att vi på vissa fronter tyvärr inte orkar göra allt vi vill, medan vi på andra 

budgetposter presterar det vi tänkt oss. 

Behovet av att bli fler engagerade i flera led i distriktsledningen är tydligt men också att tröskeln 

för att engagera sig behöver sänkas. Ett led i detta är att förenkla och förtydliga det stöd som 

distriktet redan idag erbjuder för den som vill engagera sig, samt vilket mervärde det ger för 

såväl individ som kår.  

 

Tillsammans i distriktet har vi goda relationer och en stark gemenskap 

Möten 
Utgångspunkten under året har varit att öka distriktsstyrelsens medverkan i arrangemang och 

på så sätt skapa stärkta relationer inom distriktet. Kårträffarna valdes under året bort då 

styrelsen såg en utmaning i tidsåtgång att samordna ett bra möte. Istället lades tid på att 

utveckla de redan valda datumen och tillfällena för gemensamma möten. Kontakt och dialog har 

i olika frågor riktats enskilt och direkt till samtliga kårer, vilket har skapat en god förutsättning 

för återkommande diskussioner. 

Den 9/5 hölls vårens distriktsstämma dit 41 ombud tagit sig för att bl.a. besluta om 2016 års 

verksamhet. Enligt beslut under 2016 hålls numera två stämmor årligen och fokus på vårens 

stämma är föregående år samt ev. propositioner och motioner. Vid stämman diskuterades efter 

en proposition distriktets största enskilda arrangemang, Äventyret, livligt och ingående. Mycket 

av diskussionerna gav distriktsstyrelsen arbetsmaterial för att förbereda inför 2018 års upplaga.  



Verksamhetsberättelse 2017 Göteborgs scoutdistrikt 

 

 

sida 4 av 8 

Den 22/10 hölls höstens distriktsstämma under något förändrade former än tidigare. 

Arrangemanget hade detta året fått lite större budget och utrymme vilket resulterade i fler 

kringaktiviteter samt att fler delar av distriktet fanns representerade. Mandalay hade lagt till i 

närheten och flera av distriktets kanoter fanns på plats. En liten temporär scoutbutik slog upp 

portarna och flera utställare fanns närvarande. Genom diskussionsforum och beslutsprocesser 

togs beslut om verksamhetsplan och budget för 2018 med hjälp av 71 närvarande ombud. En ny 

styrelse valdes och året började närma sig sitt slut.   

Gemensamma vägar och säkra arrangemang 
Under året har arbetet med ett distriktsläger på Kragenäs under 2019 fortskridit, riktlinjer 

fastställdes och en lägerledning valdes under hösten. Kommunikationen och marknadsföringen 

för lägret var under 2017 framgångsrik och distriktsstyrelsen såg ett stort gensvar i intresse.  

Våra arrangemang under året har haft väl utarbetade beredskapsplaner och arbetet med att 

säkerställa att funktionärer, arrangörer och andra distriktsaktiva fortlöpande genomgår Trygga 

möten framskrider. Ramar för arrangemang har satts så att det i så stor utsträckning som 

möjligt hållit en ekonomisk samt välanpassad ambitionsnivå så att så många som möjligt ska 

kunna delta.   

 

Distriktet ordnar arrangemang och kompletterande utbildningar som 
efterfrågas 

Händelser  
Distriktet anordnar varje år flera händelser och under 2017 var Äventyret, som traditionen bär, 

den största enskilda händelsen med över 50st deltagande patruller. Under helgen 5-7/5 

anordnades arrangemanget i skogarna och naturen kring Kåsjön med temat Fångarna på fortet. 

Under årets upplaga fanns en del utmaningar i planeringsfasen, arrangörsteamet bildades sent 

och fick kort tid till förberedelser. Trots svårigheterna innan start blev Äventyret mycket lyckat 

och vinnarna mottog inte bara äran och symboliska vinster utan fick även skänka delar av 

vinsten till välgörenhetsorganisationer. Utmaningarna var tydliga långt innan arrangemanget 

startades varför en diskussion hölls under vårstämman med tydliga behov av att framförallt 

förenkla för arrangörer genom att bättre bevara planering och dokumentation från år till år.   

RUT, rover- och utmanarutskottet, har under 2017 arrangerat flera händelser. Året rivstartade 

under februari med Innebandynatta med tema ”Skurkar” där över 90 scouter inte bara spelade 

innebandy och hängde, utan även hoppborg, bumperballs och badtunnebad hanns med. Det 

återkommande eventet har vunnit mark och flera utställare var på plats för att sprida 

information och pepp!  

”Spelkväll med RUT” i mars och ”Grillkväll med RUT” fortsatte utskottets satsningar och det 

levererades bra och populära arrangemang i något mindre skala. Under hösten fortsatte 

satsningarna på de något mindre arrangemangen och ett musikquiz anordnades på 
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Purpursnäckan och flera quizsugna scouter i spridda åldrar, från utmanare och uppåt, var på 

plats. Utvecklingen från RUTs allra första evenemang i februari 2014, faktiskt just ett muskquiz, 

blev tydlig när antalet gick från 13 till årets 45 deltagare. Härlig och inspirerande verksamhet 

som agerar föredöme för andra i distriktet! 

RUTs år avslutades med Scoutbal och ”Jul med RUT”. Balen lockade med Halloween-tema och 

succén var given. Arrangemanget publicerades efteråt i Scouternas sociala medier och distriktet 

kan vara stolta och glada över engagemanget som finns hos denna målgrupp. Balen gästades av 
artisten bakom Jamboree 17s egna lägerlåt och dansen pågick in på småtimmarna. En perfekt 

uppladdning inför distriktsstämman dagen efter. Året rundades därefter av med skumtomtar, 

rim och julbord exakt en månad innan julafton. Ett perfekt avslut på ett RUT-år!  

Även andra grupper inom distriktet har arrangerat minnesvärda upplevelser. Distriktsstyrelsen 

prövade seglingskunskaper ombord på S/Y Mandalay, distriktets egen segelskuta. Något även 

flera andra scouter i distriktet gjort under året på 3 arrangemangs- eller kvällsseglingar och 17 

abonnerade seglingar under totalt 36 dygn. Mandalay har också varit ute på andra äventyr där 

såväl Skutträff och Nordisk Seglats hunnits med.  

Utbi ldning 
Utöver den utbildning som kårer och medlemmar erbjuds genom Scouternas folkhögskola 

samarbetar distriktet med flera andra organisationer för att tillhandahålla utbildning med hög 

kvalitet utifrån efterfrågan från medlemmar. Under 2017 har utbildning i hjärtlungräddning 

hållits i samarbete med Civilförsvarsförbundet. Även ”Workshop i vuxenrekrytering” samt en 

utbildning om ”Barn med särskilda behov” har under året erbjudits medlemmarna genom 

samarbeten med Sensus och Västra kansliet.  

 

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. 
Distriktets anställda har länge utgjort grunden för kommunikationen inom distriktet. 

Purpursnäckan är centrum för vår verksamhet och har varit öppen två dagar i veckan under 

året. Möjligheten finns att komma förbi med såväl frågor som för att köpa något från 

scoutbutiken, lämna, låna eller hämta material till kåren. Hemsidan sköts och uppdateras 

löpande av distriktets kommunikatör och fokus har legat på att göra information lätthanterlig 

och enkel att hitta. Mycket arbete har också kretsat kring mängden informationsutskick och hur 

kommunikationen kan optimeras.  

Under året har också Purpursnäckan genomgått mindre upprustning där tekniska hjälpmedel så 

som skrivare, drift- och underhålls-avtal samt konferensanläggning har setts över och vid behov 

kompletteras. Detta för att erbjuda den mötesplats Purpursnäckan är för distriktet och täcka de 

behov kommunikationen kräver. Arbetet med att utveckla lokalen har tagit ny fart och nya 

diskussioner förs mellan Göteborgsscouternas Stiftelse, Västra kansliet och distriktet. 
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Arbetet med anställning har fortgått under året och under våren anställdes en kanslist med 

fokus på ekonomi och bokföringsarbete. Distriktet kunde med glädje återse en eldsjäl och tillika 

tidigare distriktsanställd som under året har arbetat med att hantera ekonomiarbetet och viss 

administration. Under 2017 beslutade distriktsstyrelsen om att övergå till att i fortsättningen 

köpa in ekonomitjänster via Scouterna med start under 2018. Arbetet och utredningen om 

distriktets behov av anställda pausades därmed för att återupptas när behovet blivit tydligare 

efter den nya ekonomihanteringen. 

Sent under året kom arbetet igång med nytt intranät och personliga e-postadresser för 

distriktsaktiva. Ett fåtal försökspersoner utsågs inför en kommande lansering under 2018. Vi ser 

även att aktiviteten på sociala medier ständigt ökar och att vi får ett resultat i marknadsföring 

där inför såväl arrangemang som generell spridning. Sociala medier tjänar därmed ett viktigt 

syfte till att guida intresserade vidare in till rätt del av hemsidan.  

Arrangemangsfoldern inför kommande år utvecklades under 2017 och skickades ut till kårerna i 

slutet av året i form av en väggkalender att hänga upp i respektive kårlokaler, fullspäckad med 

information om distriktet och kommande händelser i vår närhet. 

 

Distriktet ska vara ett stöd för medlemmar som vill ordna ett 
arrangemang eller en utbildning som ligger i linje med distriktets 
verksamhet och policyer 
Under 2017 har distriktet stöttat grupper inom olika delar av Scouterna som arbetat såväl 

nationellt som lokalt med arrangemang eller andra händelser. Exempelvis har distriktet 
ekonomiskt stöttat deltagande på publika evenemang samt ställt upp med lokal och 

marknadsföring.  

Dialoger har initierats med arrangemang som finns i distriktets närhet om möjligheter till 

utvecklat samarbete. Det har dessutom funnits grupper som planerat arrangemang som av en 

eller annan anledning inte blivit av men som fått stöd och stöttning av distriktsstyrelsen eller 

andra distriktsaktiva under året. Förhoppningen är att kunna fortsätta dessa dialoger och skapa 

spännande utvecklande arrangemang framöver. 

Utöver Purpursnäckan tillhandahåller distriktet även en del material och utrustning för utlåning 

eller uthyrning. Distriktets kanoter har under året funnits till förfogande och har hyrts ut 11 

gånger utöver all glädje de tillfört på Kragenäs under sommaren. Visst marknadsföringsmaterial 

och teknisk utrustning har också lånats ut till kårer eller arrangemang utöver distriktets egna 

verksamhet.  
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Distriktet ska visa upp Scouterna som en naturlig del av samhället och 
möjliggöra för fler att hitta till Scouterna 
Under Kulturkalaset i centrala Göteborg anordnade distriktet en scoutby för barn och unga. 

Flera aktiviteter fanns att prova på för den nyfikne och byn var en av de mest besökta på 

området. Paracordknytning, tipspromenad, chiffer och ”Träffa en scout” fanns med som 

aktiviteter vilket fick flera intresserade att anmäla sig till sin lokala scoutkår.  

Distriktet stöttade även Scoutkåren Göta Lejon som deltog i Picknickfestivalen med anordnandet 

av backklättring. Deltagandet som utställare kostar i det här fallet en liten slant men genererar 
värde till scouting i stort. Värdet av engagerade som har erfarenhet, kunskap och vilja att visa 

upp scouting i sitt esse är en tillgång distriktet värdesätter högt. Behovet finns och växer, 

distriktet har under året mottagit fler förfrågningar om deltagande men tid och ideella resurser 

räcker i dagsläget inte till att vara med fullt ut.  

 

Distriktet ska ge varje scout och ledare möjlighet att se det större 
sammanhanget i scouting samt skapa kontaktnät och träffa nya vänner 

Nationel l t och regional t  
Det finns ett stort behov för framförallt äldre scouter att träffas och mötas. Generellt kan sägas 

att all distriktets verksamhet syftar till att bredda sitt nätverk. Genom deltagande i 

distriktsaktiviteter träffar en ständigt nya kontakter och knyter nya vänskapsband. Extra tydligt 

blev detta i distriktets samordnade resa till Jamboree17. Efter ett välbesökt uppstartsmöte 

under våren ledde det till att ett gäng engagerade individer gemensamt administrerade och 

ordnade med material och persontransport för över 500 scouter från Göteborgsområdet till 

Jamboree17. En bra möjlighet för distriktets 33 deltagande kårer att samverka och dra nytta av 

varandras kompetenser. Under lägret gjorde distriktsstyrelsen ett besök och överlämnade en 

liten energigivande present halvvägs in i lägerperioden samt bytte några ord med ledare från 

samtliga deltagande kårer från distriktet.  

Vidare har distriktet fortsatt sin del i det samarbete som byggts upp kring scouting i Västsverige 

genom tät dialog med Västra kansliet samt den så kallade ”Västra Klumpen” där scouter i Västra 

Götaland samt Halland samarbetar gränsöverskridande mellan samverkansorganisationer och 

direktanslutna organisationer. Tillsammans driver vi scouting i väst framåt och diskussioner om 

ett regionsläger 2020 påbörjades aktivt under 2017.  

Kragenäs – möj l igheternas mötesplats  
Kragenäs är kanske den plats där distriktet enklast kan erbjuda ett stort utbyte i form av bredd 

inom scouting. Lägeranläggningen som har havet, skogen, naturen och människorna inom en 

armlängds avstånd under hela vistelsen. 2017 var ett år då beläggningen sjönk avsevärt jämfört 

med året innan. Antalet gästnätter nådde strax över 2600st och gästande scouter var till antalet 
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475st, varav 128st från distriktet och 132st från utländska scoutorganisationer. En tänkbar 

anledningen är den nationella satsningen Jamboree17 där många av såväl distriktets som 

Sveriges scoutkårer deltog. Även grannländer som Danmark och Norge höll nationella läger 

under sommaren vilket vidare kan ha bidragit till lägre siffror. Flera kårer i distriktet tros också 

planera inför distriktslägret 2019 som blir på Kragenäs och kan därför eventuellt ha valt andra 

lägerområden under sommaren.  

Över åren finns en generell ökning av gästnätter och det internationella intresset ger ett 
mervärde för alla besökare. Satsningarna på Kragenäs specialveckor har fortsatt och 

marknadsföring för dessa har varit återkommande under året. Matservicen och programutbudet 

är uppskattat i gästundersökningar. Utvärderingen visar även på att gäster är mycket nöjda med 

Kragenäsarna och de upplevs ge en mycket bra service och stor glädje.  

Under 2017 har därför satsningar kring att säkerställa god logi för funktionärer och ansvariga 

samt en utveckling av mat- och programhantering gått vidare i linje med de beslut som fattats på 

stämmor och inom distriktsstyrelsen. En mindre summa av det överskott som funnits i 

distriktets budget för anställda har satsats på att ta in hjälp för att färdigställa handlingar och 

ansökningar för byggprocessen och nysatsningarna på Kragenäs. En arbetsgrupp med 

representanter från Göteborgsscouternas Stiftelse, distriktsstyrelsen samt Kragenäs styrelse har 

skapats för att styra processen vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


