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Verksamhetsberättelse Göteborgs scoutdistrikt 2020 

Ordförande har ordet 
Året 2020 kan nog enklast beskrivas som annorlunda. Inte bara för att det pågått en pandemi och allt 
vad det inneburit. Utan också för att mycket hänt i distriktet som kanske inte helt synts. Inte minst 
med nya kanslilokaler, uppdatering av styrdokument och introduktion av flertalet nya distriktsaktiva. 

Verksamhetsplanen som antogs under hösten 2019 är det som dikterar och styr vår verksamhet. 
Föga visste vi då att majoriteten av den verksamhet vi normalt bedriver skulle ställas på ända och 
påverkas av faktorer vi inte alls själva kunde råda över. Trots det har en del av planens mål och 
omfattning kunnat genomföras och i följande verksamhetsberättelse kommer vi att redogöra vad 
som gjorts under det gångna året.  

Mycket av styrelsens arbete har under året varit tvådelat, med en fot i strategi och struktur framåt 
och en fot i pågående situation för att hantera och bedriva verksamhet i så stor grad som möjligt. Det 
har varit en utmaning ingen av oss varit i tidigare och lärorikt på många sätt. Inte minst befäster det 
de val som gjorts under de senaste åren där styrelsen behöver arbeta mer långsiktigt och strategiskt. 
Där drift, genomförande och operativt arbete snarare hanteras i grupper närmare verksamheten. När 
året närmar sig 2021 har arbetet med roll- och uppdragsbeskrivningar samt mandat för distriktets 
grupper nästan nått hela vägen fram. Ett arbete som varit efterfrågat i distriktet och som till slut i 
princip är färdigt. Ett steg i att föra distriktet framåt, redo för nya utmaningar. 

Löpande under 2020 har distriktet arbetat med parollen där andra ställer in, ställer vi scouter om. 
Tillsammans med Scouterna centralt har vi samlat in underlag för att gemensamt kunna mäta 
pandemins innebörd för vår verksamhet. Samt på så sätt kunna bedriva ett centralt påverkansarbete 
för scouternas roll i samhället. Tack vare ett fantastiskt arbete i hela distriktet har, trots alla 
motgångar och klurigheter, en hel del fantastisk verksamhet kunnat bedrivas. Vi i distriktsstyrelsen 
vill rikta ett stort tack till alla som gjort det möjligt! 

Hälsningar 

Jakob Revellé 
Ordförande Göteborgs scoutdistrikt 2020 
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Göteborgs scoutdistrikt 2020 
Göteborgs scoutdistrikt har under 2020 bestått av 45 scoutkårer, samma som 2019. Sammanlagt har 
dessa över året haft totalt 6290 unika medlemmar och den 31 december 2020 var medlemsantalet 
5873 scouter. Detta är 1330 medlemmar fler än vid fjolårets slut vilket är otroligt glädjande och ett 
resultat som vi tillsammans ska vara stolta över. 
 
Under 2020 bestod distriktsstyrelsen av Jakob Revellé, Hvitfeldts scoutkår, Ellen Björnhage, 
Långedrags sjöscoutkår, Malena Hedberg, Backa scoutkår, Emma McMaster, Mölndals KM scoutkår, 
Johan Holst, Göteborgs sjöscoutkår samt från vårstämman Anders Wilson, Scoutkåren Tor, Lisa 
Wackerberg, Scoutkåren Göta Lejon, Amanda Stenvall, Mölndals scoutkår och Johan Friberg, 
Långängens scoutkår. 
 
Distriktets verksamhetsplan för 2020 följde även under detta år 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.  
 

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” 
 
Det ska vara roligare och enklare att engagera sig i Göteborgs scoutdistrikt. Genom ökad delaktighet 
på distriktets stämmor tror styrelsen att vi tillsammans kan stödja, utveckla och stärka såväl individer 
som scouting på distriktsnivå. Under 2020 fick distriktsstyrelsen tidigt ta ett beslut om att förändra 
stämmoformerna för vårstämman. På grund av rådande restriktioner i maxantal för möten togs 
beslutet att genomföra stämman helt digitalt. En utmaning som tack vare ett skickligt presidium 
genomfördes med gott resultat. Även höstens stämma genomfördes digitalt under liknande former. 
Ett mål om antalet deltagande kårer sattes för 2020 med en ökning om 10% jämfört med 2019. 
Under 2020 fanns det på vårstämman ett deltagande om 20 kårer (jfr. 14 st. 2019) och på 
höststämman 22 kårer medverkande (jfr. 14 st. 2019).  
 
Att nyttja och utveckla vår ombudsgrupp för demokratijamboreen är något vi länge strävat efter. Det 
här året hölls även Demokratijamboreen digitalt vilket förändrade distriktets roll i ombudsgruppen. 
Genom att nyttja samma digitala plattform, Vote-IT, som Demokratijamboreen för distriktets 
stämmor kunde vi stärka förståelse för processen både lokalt och nationellt i distriktets kårer.  
 
Tillsammans med våra granndistrikt och samverkansorganisationer i väst samt Västra regionala 
utbildningsgruppen genomfördes arrangemanget Leda Väst under en helg i januari. Det är ett 
samarbete som sprungit ur den så kallade ”Västra klumpen” där distriktet länge varit en aktiv part. 
Det är för distriktet en viktig del i att skapa mötesplatser där scouter och ledare kan träffas för 
erfarenhetsutbyte. 
 
Varje år donerar Göteborgs scoutdistrikt en summa till ett välgörande ändamål. Detta görs istället för 
att skicka julkort till våra medlemmar. Vilken verksamhet eller organisation det är förändras från år 
till år men för 2020 beslutade distriktsstyrelsen att ge sammanlagt 5000 kr till Min Stora Dag. En 
organisation som likt Scouterna skapar glädjefyllda upplevelser för barn, i det här fallet specifikt för 
barn med allvarliga sjukdomar eller diagnoser. Något som känns extra aktuellt ett år då vi alla kan 
relatera till hur svårt det är att leva med en ständig oro. 
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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” 

För 2020 fanns flera planer för aktiviteter i många av distriktets grupper. Dessvärre tvingades 
flertalet till att ändras, flyttas eller i värsta fall ställas in helt. Många av grupperna har arbetat hårt 
med att finna olika lösningar för att kunna bedriva verksamhet och tack vare lösningsorienterade 
grupper har en del verksamhet genomförts.  

RUT, Rover- och Utmanarutskottet rivstartade 2020 med Innebandynatta. Med temat Musik tog sig 
flera dansanta innebandyspelande scouter genom natten mellan den 22:e och 23:e februari. 
Deltagare från över 25 kårer fanns på plats dessutom med gäster och vänner från andra distrikt än 
bara vårt eget. Målet för 2020 var att öka antalet deltagande kårer på RUTs arrangemang, något vi 
inte riktigt nått upp till vilket till viss del kan förklaras med rådande omvärldsläge. RUT har vidare 
under året testat på olika digitala arrangemang med varierande framgång, deltagit i 
samverkansträffar med liknande grupper i andra distrikt och varit delaktiga i att starta en Facebook-
grupp för att samla Utmanare och Rover i Väst.  

Distriktet största enskilda återkommande arrangemang Äventyret stötte tidigt på patrull i år. Hur 
genomförs ett arrangemang med så många deltagare på ett säkert sätt? Först togs beslut om att 
flytta arrangemanget till hösten med förhoppning om att då kunna genomföra det. När hösten kom 
och pandemin inte riktigt försvunnit gjordes Äventyret om till ett arrangemang med deltagande på 
distans. Istället för att alla samlas som vanligt fördelades uppgifter och poängräknande ut i kårerna 
som sedan rapporterade tillbaka sina resultat. Voilá, ett socialt distanserat Äventyr genomfördes 
med bravur. Deltog gjorde 11 distriktskårer, målet på 50% nåddes därför inte. Men utvärderingar 
visar på deltagarna verkligen uppskattat genomförandet och aktiviteten, så vi kommer att utveckla 
koncepter vidare! 

Redan under februari stod det klart att regionslägret Stim, ett läger planerat av 
samverkansorganisationen Västra klumpen, inte skulle bli av. Detta dock inte med hänsyn till 
pandemin utan av resursskäl. Kragenäs som skulle vara lägerplatsen för arrangemanget började 
genast att slänga om planerna och förbereda för att ta emot distriktets kårer under minst en 
specialvecka. Planeringen hann inte pågå länge förrän nya problem dök upp. Kontakter med 
smittskyddsläkare etablerades och planer för hur en lägeranläggning kan bedriva säker verksamhet 
även under dessa nya förhållanden startades. Under senare delen av våren nåddes Kragenäs av en 
förfrågan från en avgångsklass i en närbelägen skola vars London-resa tvingats ställa in. Tack vare en 
fantastisk insats från distriktets ideella, levererade scouterna och Kragenäs en oförglömlig 
lägervistelse. Där andra fick ställa in, ställde distriktet som helhet upp med bravur. 

De senaste åren har distriktet genomfört ”Ledarveckan”, där en del av syftet är att få ledare och 
äldre scouter att nätverka. Eventet planerades och hölls även i år. En del av kurserna fick tyvärr 
ställas in i år då rådande förutsättningar försvårade genomförandet. Ledarveckan kunde genomföras 
men med begränsat utbud. 

Distriktets årliga Glöggmingel och årssynk genomfördes i år digitalt. Som en avslutning på året 
summerades kommande års aktiviteter, en liten teaser för vårt nya kansli visades upp och den nya 
distriktsstyrelsen presenterade sig.  
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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” 

Det har för distriktet varit en utmaning att under 2020 delta i rekryteringsverksamhet och publika 
arrangemang. Nyttjandet av distriktets resurser och tillgångar i detta syfte har därför varit minimalt 
under året. Normalt deltar distriktet exempelvis i Kulturkalaset, ett arrangemang som ställdes in av 
arrangören. 

Tid och fokus har lagts på styrelsens uppdrag om att ta fram roll- och uppdragsbeskrivningar, 
mandatfördelning och dokument för att underlätta för distriktsaktiva. Då många aktiviteter har ställts 
in eller blivit digitala har det varit en utmaning att aktivt bedriva rekryteringsverksamhet även till 
distriktets roller och funktioner. Trots det har vi glädjande kunnat se att Scouterna figurerat i 
lokaltidningar flera gånger under året. 

Tidigt under 2020 gjorde två glada figurer entré i distriktet. En björn iklädd en scoutskjorta och en 
elefant iklädd en fantastisk t-shirt med distriktets logotype. Efter en omröstning och tävling döptes 
distriktets maskotar till Bear Prepared respektive Snabel-Powell. Under året har vi fått följa våra 
nyfunna vänner i sociala medier där de följt med på diverse upptåg med distriktet. Syftet med våra 
maskotar är ett ökat deltagande i sociala medier och en möjlighet att bygga en story och stärka vårt 
varumärke. 

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 kanslilokal. 
 
I april 2020 kunde Göteborgsscouternas stiftelse och distriktet gemensamt gå ut med nyheten om att 
stiftelsen investerat i en ny fastighet för att förse scouting i Göteborg med bättre kontor och 
möteslokaler. Tillsammans med Västra Kansliet flyttade distriktet därför in i nya lokaler under året. 
Arbetet med nya kanslilokaler har pågått i många år med en intensifiering under 2019 och 2020. 
Resultatet möjliggör för distriktet att bättre samverka med andra scoutaktörer i väst, att samla och 
underlätta för kårer att komma i kontakt med stöd och konsulenthjälp på ett ställe. Lokalerna stod 
klara under hösten och ett flitigt gäng har arbetat med att städa, flytta och dona för att göra det 
klart. Vi ser alla fram emot att kunna öppna dörrarna på vid gavel så fort möjligheten ges. 
 
Viss verksamhet är inte lika påverkad av pandemin som annan. Distriktets kanotkärror har hyrts ut 30 
dagar (vid 13 olika tillfällen), då är sommarens kanotverksamhet på Kragenäs ej inkluderad. En 
fantastisk resurs som kan nyttjas av distriktets alla kårer. 
 
Mandalay har under året varit ute på flera seglingar och har, efter att flera gånger lagt om 
verksamheten, kunnat erbjuda 78 seglingsdagar. Intresset har under de senaste åren ökat och fler 
skeppare och befäl är på gång. Hon har dessutom fått en ny hemmahamn i Eriksbergs kulturhamn 
där hon ligger bredvid många andra fina fartyg. 
 
På Kragenäs kunde under sommaren 152 scouter tillbringa 959 nätter och uppleva scouting när den 
är som bäst på västkusten. Anläggningen fick specialanpassas och utbudet modifieras en del. Bland 
annat sattes nya hygienrutiner upp, extraduschar byggdes utomhus åt funktionärer, Kragenäsarna åt 
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all mat ute och programmaterial genomgick mer städning än någonsin. På grund av den något 
speciella sommaren togs beslutet att under 2020 inte anställa personal för sommarverksamheten.  
 
10 fantastiska ungdomar i egenskap av Kragenäsare höll ihop driften under specialveckan, som under 
2020 endast blev en till antalet, med stöd från några vuxna. I planen för att hantera smittorisken togs 
beslutet att inte tillåta kortare besök och många tidigare Kragenäsare var därför saknade under 
sommaren. 
 
Utöver scoutverksamheten tillbringade som nämnts ovan en skolklass, vars klassresa för insamlade 
pengar gått om inte pga. pandemin, två dagar på Kragenäs. Det blev paddling, hinderbana, femkamp 
och pilbågsskytte.  
 
Byggnationen på Kragenäs har under 2020 inte påbörjats rent fysiskt startats. Under våren arbetade 
projektgruppen vidare med olika lösningar, besök på plats gjordes och strandskyddsgränser märktes 
upp i ett försök att hitta användbara ytor. En övergripande plan för placering av framtida 
byggnationer togs fram och en översyn av tänkt plan gjordes. Tillsammans känner stiftelsen och 
distriktsstyrelsen att organisationen behöver stärkas upp parallellt med en byggnation varför två 
gemensamma workshopar genomfördes under hösten. En del ideella resurser omfördelades under 
året till att starta upp den nya kanslilokalen med förhoppning om att återgå till arbetet med 
byggnation på Kragenäs igen under 2021. 
 
De personella resurserna har under 2020 bestått av en fast anställd, under våren delar av en tjänst på 
konsultbasis samt många ideella. Tusentals ideella timmar har investerats i distriktets verksamhet. 
Distriktsstyrelsen har fått in många nya som står redo att ta över verksamheten då ett flertal lämnar 
styrelsearbetet redo för nya äventyr. Arbetet med en nyanställning har pausats under året, mycket 
då osäkerheter rått avseende kortsiktig påverkan på ekonomi och bidrag kopplat till pandemin men 
också för att landa den nya distriktsorganisationen. 
 


