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Ordförande har ordet
Att efter ett helt år se tillbaka och särskåda ett verksamhetsår är svårt. Så mycket hinner hända på
365 dagar. Det är ibland en svindlande lång tid, men ibland en alldeles för kort stund. Under året
som gått har distriktet bjudits på såväl spännande möjligheter som utmaningar.
Att få delta i, leda och utveckla ungdomsverksamhet är en förmån. Många gånger möts
scoutledare i dag av frågor i samhället. Vad gör ni? Varför gör ni det? Är det inte betalt? På första
frågan vill jag svara allt och brukar göra det också. Men varför? För att vi tror på unga som gör
världen bättre. Vi vet att unga är vår framtid, sin egen framtid och en förutsättning för vårt
samhälle att utvecklas. Och det, det är vår belöning. Vi gör det genom äventyr och vi gör det
tillsammans med kompisar.
Inför 2018 skrevs verksamhetsplanen om för att tydliggöra distriktsverksamhetens koppling till
Scouternas strategi fram till 2025. Jag vet att det har hjälpt oss i distriktsstyrelsen att prioritera och
resonera kring såväl större strategiska frågor som detaljfrågor. Jag tror att det även har gett
resultat i den verksamhet vi tillsammans i distriktet har skapat.
Vi har inte haft verksamhet 365 dagar om året. Men jag vet att under varje vecka har distriktet
bedrivit någon form av verksamhet för att skapa det där magiska ögonblicket som bara finns i vår
rörelse. För det vill jag tacka och hylla allt det arbete som sker bakom varje arrangemang,
händelse, upplevelse och äventyr som görs inom distriktet. Tack för att ni också tror på unga som
gör världen bättre!
Hälsningar,
Jakob Revellé
Ordförande Göteborgs scoutdistrikt 2018
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Göteborgs scoutdistrikt har under 2018 bestått av 45 scoutkårer. Sammanlagt har dessa tidvis
över året haft totalt över 5000 unika medlemmar och den 31 december var medlemsantalet 4898
scouter. Detta är något lägre än vid fjolårets slut men över året har utveckling varit positiv och
vid handlingarnas utskick består distriktet av drygt 5100 registrerade medlemmar.
Under 2018 bestod distriktsstyrelsen initialt av Jakob Revellé, Hvitfeldts scoutkår, Ellen
Björnhage, Långedrags sjöscoutkår, Malena Hedberg, Backa scoutkår, Fredrik Seebass, Järnbrotts
scoutkår, Martin Weibull, Sisjö scoutkår, Anna Lundqvist, Kärna scoutkår, Alexander Einerskog,
Scoutkåren Tor. Emma Svanström, Mölndals KM scoutkår, Johan Holst, Göteborgs sjöscoutkår
och Sara Sandberg, Lärjedalen/Hjällbo scoutkår som suppleanter. Under slutet av 2017 valde
Elin Tinglöf, då vald på 2 år att avsäga sig sitt uppdrag för 2018 och till vårstämman 2018 hade
även Martin Weibull lämnat distriktsstyrelsen. Två av suppleanterna, Emma Svanström och Sara
Sandberg valdes då av stämman via fyllnadsval till ledamöter.
Distriktets verksamhetsplan för 2018 följde Scouternas strategiområden. I planen fanns ett antal
indikatorer uppsatta kopplade till de mål stämman beslutade om. Under följande rubriker
kommer indikatorerna gås igenom tillsammans med en övergripande redogörelse per
strategiområde. En övergripande utmaning gällande flera av indikatorerna har varit datainsamling
av uppgifter. Delar av denna statistik gick förlorad vid omorganisering av distriktets hemsida
samt i en översyn av hur en del data hanterats historiskt i samband med införandet av inom
distriktet tydligare hantering kopplat till GDPR.

Scouterna utvecklas till förebilder
”Genom att göra varje scout redo för livet, utvecklas till sin fulla potential och bli en världsförbättrare tar vi en
aktiv del i samhällsutvecklingen. Små saker kan ge stor effekt och varje steg i rätt riktning bör uppmärksammas”
För att kunna utvecklas till förebilder tror distriktet på att möjliggöra ett ökat deltagande på såväl
distriktets egna som scouternas beslutande möten. Distriktsstämmorna är ett första steg för
många att engagera sig och förstå hur föreningslivet fungerar. Scouternas stämma
Demokratijamboreen medför ytterligare möjligheter att direkt påverka organisationen. Under
2018 anordnade därför distriktet en gemensam tågresa och förträffar kopplade till
Demokratijamboreen. Över hälften av distrikts kårer deltog på något sätt i genomförandet och
representanter från knappt hälften av kårerna reste med distriktets tåg.
Möjligheterna till fysiska trygga möten utbildningar/workshops förändrades under
Demokratijamboreen 2018. Innan dess fanns dock vissa möjligheter till workshoppass och sådant
erbjöds också inom distriktets verksamhetsområde. Vidare ställer distriktet krav på att alla
distriktsaktiva genomgår Trygga möten minst var tredje år. Under såväl planering och
genomförande av Demokratijamboreen fanns flera av distriktets medlemmar representerade i
olika funktionärsroller.
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Det är helt klart ett glädjande tecken på att distriktets arbete med demokratifrågor och
utvecklingsarbete bär frukt inte bara för distriktets verksamhet utan även för scouterna nationellt.
Samt att distriktet stärker såväl kåren, den nationell organisationen samt individen.
Flertalet träffar där scouter och ledare har hållits under 2018. Nätverkande och träffpunkter för
äldre scouter ingår som moment i flera av distriktets arrangemang. Enskilt spelar framförallt
utbildningstillfällen en stor roll och distriktet lanserade under 2018 konceptet ”ledarveckan”. En
vecka i framförallt utbildningens tecken med flera olika utbildningar. Deltagandet var ganska lågt
men utvärderingar visar på ett intresse och under resan till Demokratijamboreen fanns ett antal
frågeställningar och utvärdering som visar på att arrangemanget ska fortsätta.
Höststämman 2018 genomfördes med stöd av VoteIT i syfte att dels underlätta för alla att bli
bekanta med den stämmomiljö som Scouterna använder sig av. Men också för att underlätta och
strukturera för distriktet. Höststämman under 2017 var svårslagen och 2018 års stämmor har fått
arbeta lite i motvind. Ett arbete och en utvärderingsprocess har startat i syfte att höja
deltagarantalet. Vårstämman under 2018 hade 40 ombud från 12 kårer, motsvarande under 2017
hade 41 ombud från 14 kårer. Höststämman 2018 hade 33 ombud från 14 kårer men
motsvarande under 2017 hade 71 ombud från 25 kårer.
Under 2018 donerade Göteborgs scoutdistrikt en summa till en stödgala arrangerad av ett annat
distrikt i Scouterna till förmån för Musikhjälpen. Vid årsslutet fanns medel kvar i budget för att
stöda samhällsnyttiga ändamål och för att marknadsföra scouting. Distriktsstyrelsen beslöt att
istället för julkort till scoutkårer och med lite mer medel stödja galans arbete med en uppmaning
om att få pengarna att växa. De 10.000kr distriktet stöttade med bidrog till att över 200.000kr
kunde skänkas till Radiohjälpens insamling.

Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte
”Genom ständig utveckling och aktivt deltagande från alla involverade skapar vi ständigt bättre och mer
inspirerande verksamhet. Genom ett aktivt ledarskap, scouternas program och äventyr skapar vi alltid ett möte
som ger ett leende på läpparna efteråt”
Distriktet står som värd för ett antal återkommande aktiviteter under året. Äventyret är ett av
distriktets största arrangemang som vänder sig till spårarscouter och uppåt i åldrarna. Under 2018
pågick Äventyret en helg i april i skogarna kring Torslanda med ett superhjälte-tema. Deltog
gjorde 24 scoutkårer vilket är en ökning med 5 kårer från föregående år och målet att ha minst
50% av kårerna på plats uppfylldes. Totalt blev det ca 70 deltagande patruller under helgen. Flera
kårer delade på ansvaret att hålla med funktionärer och efter ett stämmobeslut kommer det
upplägget bevaras. För de äldre scouterna innebar Äventyret en helgaktivitet men för de yngre en
dagsaktivitet.
RUT, Rover- och Utmanarutskottet, har under 2018 arrangerat flertalet olika arrangemang av
varierande storlek. Innebandynatta rivstartade året i februari och sedan dess avlöste
arrangemangen varandra. Under Innebandynatta deltog medlemmar från 19 distriktskårer, men
totalt 23 scoutkårer fanns representerade. Distriktet når inte helt upp till det mål om 60%
kårdeltagande ännu. Totalt på RUTs aktiviteter kommer vi allt närmre målet.
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Dessutom hann en representant från Göteborg med att åka på ett nationellt möte om just
utmanar- och roverscouting i hela Sverige tillsammans med Scouternas styrelse och andra
utmanar- eller roverscouter. Utöver Innebandynatta är Scoutbalen ett av de större och
återkommande arrangemangen i distriktet. Balen som hölls var den 5:e i ordningen och ett 70-tal
scouter var på plats för att avnjuta en härlig kväll tillsammans.
Planeringen inför distriktslägret 2019 påbörjades under året och tyvärr hann delar av
planeringsorganisationen bytas ut innan 2018 avslutades. Arbetet var vid årsslutet fortfarande i
sin linda och kommer att fortgå under 2019. Distriktsstyrelsens bedömning är att samtliga av
distriktets kårer nåtts av information om distriktslägret. Genom att vi arbetat med olika
kommunikationsvägar når vi olika målgrupper; tryckta visitkort, nyhetsbrev, sociala medier och
fysiska möten är några de arbetsmetoder som valts.
För att utvecklas och stärka distriktet finns en ambition om kontinuerlig utvärdering och
uppföljning av verksamheten. Detta görs idag på våra större arrangemang och av distriktets olika
projektgrupper. Någon systematisk uppföljning har ännu inte satts i system och arbetet med att
utveckla detta har fått skjutas framåt i tiden.
Distriktet har också, genom Mandalay och skeppsrådet, erbjudit seglingsverksamhet för flera
scouter i distriktet. Olika typer av seglingsäventyr har erbjudits vilket har möjliggjort för 117
personer att delta på kvällseglingar, ett drygt 20-tal har tillsammans deltagit på tre helgseglingar
och en veckolång segling arrangerades där 59 deltagare fick uppleva ett äventyr med Mandalay.
På Kragenäs har specialveckor och sommarverksamheten blomstrat. Trots oväntade och
komplicerade utmaningar med eldförbud blev sommaren mycket lyckade. En fantastisk insats av
såväl distriktsaktiva som gäster medförde ett nytt sätt att laga mat och äta tillsammans och
scouter från hela Europa kunde avnjuta maten. Totalt 519 gäster från utländska
scoutorganisationer gjorde bland annat 332 distriktsmedlemmar sällskap på lägerängarna.
Under 2018 erbjöds 13 planerade utbildningstillfällen inom distriktet. Flertalet av dessa var
kopplade till Ledarveckan, men även andra tillfällen fanns inbokade. En del ställdes in på grund
av för lågt deltagande och utvärderingar och uppföljning gör att mer kommer koncentreras till
Ledarveckan istället. Efterfrågan upplevs fortfarande som stor och distriktet arbetar tätt ihop
med Västra regionala utbildningsgruppen som är Scouternas folkhögskolas arbetsgrupp och
representanter här i väst. Tillsammans erbjuds en stor variation och mängd utbildningar runt om
och i distriktets geografiska område. Distriktet samarbetar också med Sensus och Västra kansliet i
utbildning och workshopsfrågor vilket gett flera lyckade resultat under året.

Fler ska få uppleva scouting
”Scouterna växer och ska självklart fortsätta växa. För varje år blir vi fler som ägnar vår fritid åt denna
fantastiska rörelse. Genom att synas, höras och visa vad vi står för och gör kan vi bli ännu fler”
Distriktets medlemsantal har, sett till medlemsavgifter, ökat under 2018 jämfört med 2017 även
om medlemsantalet per 31:e december har minskat. Sett till helåret har därmed en ökning skett
men det är svårt att följa statistiken. De rapporter som distriktet har tillgång till via
medlemssystemet Scoutnet erbjuder en del svårigheter och ett fokusområde för distriktet har
varit att driva frågor om Scoutnet vidare mot Scouterna.
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I detta inkluderas rapportfunktionen men även annat som är av kårerna efterfrågade funktioner
exempelvis närvarorapportering. I de över året kontinuerliga mätningar som gjorts ser vi tillfälliga
upp och nedgångar men med en total ökning.
Distriktet har själva deltagit på Kulturkalaset under 2018 som dessutom samkördes med
Europride i Göteborg. Scouterna deltog i flera av aktiviteterna där distriktet stod för en
klättervägg och aktiviteter i barnens område i Trädgårdsföreningen. Scoutbyn är ett uppskattat
och efterfrågat inslag som resulterar i att flera nyfikna får prova på scouting för första gången.
Vidare har distriktet distribuerat en del rekryteringsmaterial till kårer, som exempel togs
vattentatueringar så kallade gnuggisar fram med scoutmotiv vilket var ett lyckat
rekryteringsmaterial för olika åldrar. Distriktet har dock inte deltagit på något större
rekryteringsevenemang utöver Kulturkalaset. Möjligheter har funnits men tyvärr har inte ideella
resurser räckt till.
Arbetet med uppdragsbeskrivningar och tidsbegränsade uppdrag har påbörjats under året.
Uppdragsbeskrivningarna har haltat något men fler tidsbegränsade uppdrag har funnits
tillgängliga och vi har sett att det har varit enklare att rekrytera ideella till kortare åtaganden.

Förutsättningar
Distriktets förutsättningar består av såväl materiella, ekonomiska och individbundna resurser. På
den materiella sidan innehar framförallt Göteborgsscouternas stiftelse en nyckelroll som ägare av
Kragenäs, Kanoter, Mandalay samt Purpursnäckan. Distriktet bedriver verksamhet kring samtliga.
Kanotverksamheten har gått upp från 11 dagar till 26 dagar, då är sommarens kanotverksamhet
på Kragenäs ej inkluderad.
Mandalay drabbades tyvärr av ett mastbrott under sensommaren och delar av seglingssäsongen
fick ställas in. Tack vare kunniga befäl och rådiga scouter ombord gick allt bra och larm- och
informationskedjan fungerade som förväntat. Trots flera inställda seglingar under hösten på
grund av skadan kunde en liten ökning ses mot föregående år. Hade seglingarna under hösten
kunnat genomföras hade ökningen varit än mer tydlig.
Kragenäs och tillhörande organisation har under sommaren för första gången förstärkts med en
100% anställd tjänst. Utrymme i budget och en stark prognos i antal gäster möjliggjorde att ett
försök med en anställd platsansvarig under sommaren nyttjades. Utfallet var mycket positivt, en
avlastning av ideella skapades och en kontinuitet i bemötande mot gäster samt daglig
arbetsledning av Kragenäsare uppnåddes. Totalt gästade 1147st scouter anläggningen och antalet
gästnätter översteg 6700st, en ökning med över 150% mot föregående år. Kragenäs öppnade
också upp för uthyrning och en tillämpad specialvecka under Kristi Himmelsfärd under året.
Utvecklingen med nya byggnader på Kragenäs har under 2018 fortgått. En byggstart blev aldrig
möjlig då strandskyddsdispensärenden drog ut på tiden. Vid årsslutet 2018 pågick flera av dessa
ärenden. Färdigställande av handlingar och dokument pågår allt jämnt och en styrgrupp
bestående av representanter från distriktsstyrelsen, Göteborgsscouternas stiftelse och Kragenäs
arbetar löpande med frågan.
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Purpursnäckan tjänar som distriktets kansli och möteslokal för ideella. Lokalen nyttjas flitigt även
av andra scouter utanför distriktet för såväl nationella arrangemang som regionala angelägenheter.
Distriktet har under året valt att vidareutveckla och uppgradera delar av utrustningen på kansliet
för effektivare möten och bättre arbetsmiljö.
Distriktet har själva investerat i flera materiella nyheter. På Kragenäs återfinns nu en bil främst till
för att under sommarhalvåret serva organisationen på plats för inköp, transporter och
verksamhet. Resultatet under året har medgett att investeringen inte belastat några fonderade
medel. Vidare har flera inköp gjorts till det arrangemangskit som tidigare beslutats om. Kittet har
nyttjats vid flera event och arrangemang och har avsevärt underlättat för planering och
genomförande av dessa.
Det ekonomiska resultatet för året har varit mycket bra. En utmaning har varit i att vi under 2018
har flyttat hela ekonomifunktionen till en extern part. Till följd av detta har bitvis mycket tungt
arbete landat på ideella för att kunna följa upp, hantera och säkerställa att ekonomin och
prognoser stämmer. Resultatet av flytten är dock en säkrare och enklare hantering framöver även
om arbetet under perioden fått en ökning.
De personella resurserna har under året bestått av en fast anställd, en behovsanställd, en anställd
under sommaren på Kragenäs samt Kragenäsare. Utöver anställda har tusentals ideella timmar
lagts på distriktets verksamhet. Vi har i distriktet höga ambitioner och behöver fortfarande fler
som delar på insatserna. Distriktsstyrelsen har under året inte varit fullt bemannad och flera
arbetsgrupper har saknat en eller flera ideella. Arbetet med en ytterligare anställning på kansliet
har därför pågått med en intensifiering under slutet av 2018 för att kunna färdigställas 2019.
I slutet av 2018 samlades distriktsaktiva till ljudet av brasans sprakande på Purpursnäckan för att
planera och sätta kalendern inför 2019. Resultatet är en arrangemangskalender som skickats ut i
minst ett exemplar per kår. Ambitionerna är fortsatt höga och ett behov av rekrytering av ideella
resurser är påtagligt. Peppade inför 2019 gick engagerade hem efter årets första glöggkväll.
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