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Styrelsen för Västmanlands läns scoutdistrikt av Svenska Scoutförbundet lämnar 
härmed en redogörelse för verksamheten under år 2011. 
 
 
Distriktsstyrelsen bestod under 2011 av: 
 
 Ordförande Inger Ekvall Malmaberg-Rudbeckius 

scoutkår 
 Vice ordförande Erika Faxén Norberg Scoutkår 

 Distriktskassör Lars-Eric Gustafsson S:t Örjans scoutkår 

Ledamöter Ordinarie Amanda Malis Skultuna scoutkår 

  Mats Norrestam S:t Olofs scoutkår 

  Patrik Löfström Surahammars scoutkår 

 Seniorscout Vakant  

 Suppleanter Mattias Lennartsson S:t Olofs scoutkår 

    

Valberedning Sammankallande Jan Selin 
 
Pontus Kembler 
 
Sören Johansson 

Arboga scoutkår 
 
Malmaberg-Rudbeckius 
scoutkår 
Hallstahammas scoutkår 

    

Revisorer ordinarie Helena Grinneby Skultuna scoutkår 

 ordinarie Annika Draws  

    

 
Övergripande målsättning 
Västmanlands distrikts övergripande målsättning är att bedriva verksamhet fri från alkohol 
och droger och genomsyrad av scoutings anda och värderingar. Den drogfria verksamheten 
ligger djupt rotad i Västmanland och har inte vidare behandlats under året.  
 



Scoutrörelsen arbetar mot mobbing och främlingsfientlighet och skapar delaktighet hos sina 
medlemmar via arbetet på scoutavdelningarna ute i kårerna. Inga speciella aktiviteter har 
genomförts från distriktet. 
 
I Västmanlands scoutdistrikts övergripande målsättningar finns också att alla medlemmar 
över 15 år ska känna till de av förbundsstämman fastlagda målsättningarna. Styrelsen 
konstaterar att vi har mer att arbeta på för att få våra yngre medlemmar delaktiga. Under 2011 
saknade vi utmanarrepresentant i styrelsen. Däremot hade vi två utmanare med på 
förbundsstämman, varav en som delegat. 

Styrelsen 
Styrelsen hade 9 st. protokollförda sammanträden samt en långplanering. Mål var att under 
mötena ha tid att vid behov behandla ett ämne mer ingående. Under året diskuterades ett 
flertal gånger den nya strukturen Scouterna. Förbundsordförande Erik Sillén bjöd in till en 
träff på Hamre gård angående den nya strukturen, dit deltagare från alla förbund var inbjudna 
för att väcka frågan hos andra än distriktsstyrelsen. Vidare var Kjesäters nedläggning och 
verksamhetsplanen 2012 diskussionsämnen. Valberedningen var inbjudna i mars och 
september. Utvecklingskonsulent Sassa Orebring deltog vid mötet i december. Amanda Malis 
hoppade av styrelsen på grund av tidsbrist vilket innebar att suppleant Mattias Lennartsson 
gick in som ordinarie ledamot. 
 
Vid varje möte följde styrelsen upp vilka aktiviteter som genomförts och det aktuella antalet 
medlemmar. På helåret genomfördes 89% av planerade aktiviteter vilket är en ökning med 11 
procentenheter från 2010 och antal medlemmar var den 31/12 954 st vilket innebär att målet 
att öka med 10% under året nåddes med råge! Detta ska firas tillsammans med kårerna på en 
kårledningsträff. 
 
Kårpost skickades ut regelbundet. I denna informerades om speciella saker som är på gång i 
distriktet och förbundet. Även mellan kårposten skickades information som styrelsen 
bedömde som viktig att den kom ut snabbt. Styrelsen bedömde vid varje styrelsemöte vad av 
den inkomna posten som skulle skickas ut till kårerna. 
 
Styrelsen inbjöd till kårledningsträffar vid 4 tillfällen, 13/2, 17/4, 18/9 och 13/11.  
Vid dessa träffar som leds av Styrelsen ges information om vad som händer i Distriktet och i 
Svenska scoutförbundet. Samtidigt får distriktet information från kårerna om hur 
verksamheten fungerar i kårerna ute i distriktet. I april fick vi besök från Sofia Moberg från 
Sensus studieförbund som informerade om samarbetet mellan scouterna och Senus samt Nils-
Gunnar Karlsson som informerade om distriktslägret i Grövelsjön 2012. Till 
kårledningsträffarna var även kårerna från övriga förbund inbjudna och några av dessa kårer 
dök upp vid ett eller flera tillfällen. 
 
Varje person i Distriktsstyrelsen har haft fadderkårer. 

 Mats: Hamre och S:t Örjan 
 Lars-Eric: Norberg, Fagersta, Färnbo 
 Eva: Kolbäck, Surahammar, Malmaberg-Rudbeckius 
 Inger: Västerås Sjö och Skultuna 
 Erika: S:t Olof, Hökåsen 
 Patrik: Köping, Arboga 
 Amanda: Hallstahammar 



Kontakten med fadderkårerna har varit varierande. Mycket beror detta på den enskilda 
styrelseledamotens engagemang. 

Utbildning 
 
Ett utbildningsteam har formerats i regionen med medlemmar från Dalarna, Örebro och 
Västmanland. En av kursledarna är ackrediterad av Scouternas ledarskapsakademi. Teamet 
samordnas av Kim Kranz Persson från Västmanland och i teamet ingår från Västmanland 
även Staffan Persson. Styrelsen har fått löpande rapportering från teamet. Utbildarna deltog 
på utbildningsträff i Göteborg i mars. 
 
Ledarutbildning SCOUT gick av stapeln vid tre tillfällen under våren med 15 deltagare från 
fem kårer. Invigning av de nya ledarna skedde vid Vårlägret. En modul av SCOUT gavs 
också på Rättvikskurserna i Dalarna. 
 
Ledarutbildning BAS genomfördes som en heldagsutbildning i oktober med 29 deltagare från 
tio kårer, två förbund och tre distrikt. 
 
Styrelsen noterar att återigen mycket lite pengar har sökts ur utbildningsreserven. Viss 
generell sponsring har givits till SCOUT och BAS kursen har betalats av distriktet. Inte en 
enda ansökan om TG-bidrag har kommit in. Detta är bekymmersamt då utbildning 
efterfrågats i distriktet och pengar avsatts i budgeten. Styrelsen uppmanar därför kårerna att 
inkomma med ansökningar för utbildning av sina ledare. 
 

Utmanarscout 
Under 2011 hade Västmanland 8 mer eller mindre fungerande Utmanarlag. Distriktslaget 
Kaktus har spelat över sin roll och lades ner under året. På grund av detta arrangerades ingen 
Luciahajk, då Kaktus har varit drivande arrangörer för denna. 
 
Utmanarscout AU har legat på is då antalet lag i Västmanland har varit få. Under hösten togs 
kontakter för att starta ett Utmanar AU och ett inledande möte hölls i december. 
 
Utmanarlagsutbildning (SLUG) var planerat men arrangerades inte. 
 
Distriktsstyrelsen vill rikta en uppmaning till distriktets kårer att värna om verksamheten för 
våra utmanarscouter. Stöd och uppmuntran från kåren är en viktig komponent i arbetet med 
att få en bra utmanarverksamhet. Det är också viktigt att vi arbetar för att våra 
Utmanarscouter ska ha ledare och att lyfta fram dem i distrikts- och förbundssammanhang. 
Styrelsen konstaterar att vi där kan bli bättre.  
På samma sätt bör vi också fokusera på våra äventyrarscouter då dessa är vår framtida bas för 
utmanarscouter. 
 
Kansliet 
Västmanlands distrikt har haft ett bemannat kansli Tunby gård, Slånbärsgatan 11 i Västerås, 
med Inger Holmström som anställd på 50% med lönebidrag. DWUST regionen ligger enligt 
ett Förbundsstyrelseprotokoll inte med i planen ett regionalt kansli för de närmaste åren. 
Någon formell respons har dock inte kommit från FS. 
 



Kansliet stöttar styrelsen och kårerna med administrativa uppgifter som utskick och 
bidragsansökningar. 
 
På Tunby gård finns även utbildningsförrådet och lägerförrådet. Västerås Majblommeförening 
hyrde en mindre del av kansliet för förvaring. Konferensrummet användes vid ett 40-tal olika 
tillfällen under året. Distriktets Kårledningsträffar och styrelsemöten samt S:t Olofs scoutkårs 
styrelsemöten hölls i distriktets konferensrum. Även Västerås Majblommeföreningen, 
Gillescouterna, en grupp inom World Scout Jamboree, Lägerkommitéer och Fjällkursteamet  
lånade kansliet för sin verksamhet. 
 
Ansiktet utåt  

Representation 
 
Erika Faxén och Inger Ekvall deltog på distriktsordförandeträff på Lidingö i mars. 
Inger Ekvall, Ronny Lindström och Lone Sörensen deltog på den extra förbundsstämman 
angående Kjesäters nedläggning i Stockholm i juni. 
Sju personer representerade Västmanland på SSFs Förbundsstämma i Borås i november. Axel 
Boström, Dan Hallin och Helena Damsgaard Falck var delegater, Staffan Persson, Elisabet 
Persson, Mattias Lennartsson och Inger Ekvall var observatörer. 
Staffan Persson representerade Västmanland på SSRs årsmöte i november. 
En träff för anställda hölls i Stockholm, dock deltog inte Västmanlands kanslist på grund av 
att platsen var lite svårtillgänglig för den som har svårt att gå.  

 

Medlemsutveckling 
Målsättningen i verksamhetsplanen för 2011 var att öka antalet medlemmar med 10%, dvs 84 
medlemmar jämfört med antalet den 31/12 2010. Medlemsantalet följdes upp på varje DS. 
Vid årets slut var ökningen 91 fler medlemmar än 2010, vilket innebär att målet nåddes med 
råge! 
 
Dock har vi under året fått en scoutkår mindre, då Sala Scoutkår har lagt ner. Styrelsen har 
under året hänvisat intresserade barn från Sala till Sala SMU scout. 
 
Aktiviteter för medlemsutveckling var främst rekrytering. En grupp med representanter från 
olika kårer satte ihop ett rekryteringskit, beställde banderoller och beachflaggor och tryckte 
upp gemensam information att dela ut. Några kårer hade samarbete med Scouternas sponsor 
ICA, medan andra kårer fick totalnobben från samma sponsor. Flera kårer syntes på 
Kulturnatten då det även var en workshop på Barnbiblioteket med temat ”måla din egen 
månadsbild” med illustratören Susanne Hasselöf som illustrerat Scouternas almanacka 2012.  
Vi medverkade också på Kajak- och Friluftsmässan. Uvecklingskonsulent Sassa Orebring har 
arbetat tillsammans med de kårer som så önskat. Under 2011 har alla kårer rekryterat till alla 
kårer oavsett förbund inom Västmanland, något som vi tror har varit lyckosamt. 
 
Verksamhetsplanen fastställer också att scouting ska synas genom medverkan på olika 
arrangemang som lockar målgrupper som kan vara intresserade av scouting.  

 Hallstahammars scoutkår deltog i Länsstyrelsens evenemang ”Öppen natur”.  
 Köpings scoutkår och Malmaberg-Rudbeckius scoutkår syntes på respektive kommuns 

nationaldagsfirande.  



 
Totala antalet medlemmar i hela distriktet var under året 996 st av dessa var 670 i åldern 7 – 
25 år, det vill säga i bidragsberättigad ålder.  

 
 
PR och information 

 Distriktet annonserar i gula sidorna och med pluggannons i VLT 
 Distriktets hemsida finns på plats och har en aktuell kalender. Den kan dock utvecklas 

ytterligare. 
 Synlighet i lokala media. Västmanlands kårer uppmuntrades att skicka in material till 

lokala mediers föreningssidor. VLT hade ett flertal kårers aktiviteter införda med en 
tonvikt på Hamre scoutkår som var flitiga att skriva. Inför World Scout Jamboree var 
det en artikel med medverkande från S:t Olofs Scoutkår. 

 
Däremot genomfördes inte den satsning på Friluftsdagar i skolorna som Verksamhetsplanen 
hade med. Styrelsen inväntade mer information angående den centrala satsningen, men någon 
sådan kom inte. 

Arrangemang 
 

 Årets vårläger förlängdes med en dag och arrangerades med Pirattema av flera kårer i 
samarbete på Ridön. Även kårer från övriga scoutförbund var inbjudna. Ett stort tack 
till Västerås sjöscoutkår som tog det största ansvaret. Vårlägren är även som en 
”examen” för scouterna, ett tillfälle för dem att tillämpa allt de lärt sig under året och 
de lyckades bra och verkade trivas med lägerlivet.  

 
 Ett flertal deltagare, såväl scouter som funktionärer deltog på den stora World Scout 

Jamboree på Rinkaby i Kristanstad.  
 

 Hamre scoutkår med Esbjörn Larsson och hans medhjälpare bjöd in distriktets kårer 
till olika aktiviteter som samlade många deltagare. Mest besökt var som vanligt 
”Novembernatta” där en stor del av distriktets kårer kämpar mot och med varandra. 
Esse har nu tackat för sig och Distriktsstyrelsen riktar ett varmt tack till Esse för alla 
dessa arrangemang under många år! 

 
 S:t Örjans scoutkår stod som värdar för årets distriktsstämma i Vångsta. Cirka 25 

personer från Västmanland samt Emma Bauer  från Svenska scoutförbundet deltog. 
Vid stämman användes ett Påverkanstorg för att belysa punkter som vi senare skulle 
fatta beslut om samt även kring Arrangemang och Utbildning och Arrangemang samt 
SSF:s proposition angående ny struktur för svensk scouting. Som mötesordförande 
satt Staffan Persson, S:t Olofs scoutkår. Till distriktsordförande för 2012 valdes Inger 
Ekvall från Malmaberg-Rudbeckius scoutkår och till vice distriktsordförande valdes 
Erika Faxén från Norbergs scoutkår. För första gången på flera år kommer styrelsen 
att ha både ordinarie ledamöter och suppleanter och inte mindre än tre utmanarscouter 
finns med! Styrelsen konstaterar att alla kårer inte var närvarande på stämman och att 
antalet delegater per kår inte fyller kvoten. Att öka deltagandet i stämman är en viktig 
del i scouternas demokratiarbete. 

 



Ekonomi 
2011 blev ett mycket gott år mycket beroende på att vi gjorde ett bra resultat på vårlägret. Ett 
stort TACK till alla som på ett förtjänstfullt sätt genomförde lägret. Vi fick dessutom lite 
större inkomster tack vare att medlemsantalet ökat. Vidare så ger landstingsbidragen ett fint 
tillskott i kassan även om det är svårt att höja nivån. Vi ansökte om c:a 30 000:- till men 
utfallet blev det samma som tidigare år. 

Regionssamarbete 

Distriktsordförandena i regionen har regelbundet haft telefonmöten och dessutom enstaka 
träffar. Fokus för samarbetet har, utöver DUST lägret, varit utbildning och 2011 finns ett 
fungerande utbildningsteam med medlemmar från tre av fem distrikt. Vid förbundsstämman i 
november hade delegater och observatörer regelbundna träffar för att diskutera olika frågor, 
vilket är nyttigt även om vi inte alltid har lika åsikter. 

Slutord av Styrelsen 
Under 2011 har vi vänt den nedåtgående medlemstrenden och vi har nått målet med 10% 
ökning. Det ska vi fortsätta med! Nu ser vi fram emot ett händelserikt år där den nya 
strukturen står i fokus, då vi ska ytterligare öka kontakten med övriga förbund och också se 
över distriktsstrukturen. 
 
I verksamhetsplanen för 2011 står i våra långsiktiga mål att vi årligen ska bli 10% fler. Det 
innebär 5 medlemmar i nettotillskott för en kår på 50 medlemmar. Det målet är nått i år – och 
vi hoppas och tror att det kan nås även 2012! Vidare har vi det långsiktiga målet att samtliga 
kårer ska ha minst ett fungerande Utmanarlag. Styrelsen konstaterar att vi i relation till detta 
mål definitivt går i rätt riktning. Vår förhoppning är att 2012 blir året då vi har ett Utmanar 
AU igång igen som kan dra med våra Utmanarscouter på nya äventyr. 
 
Styrelsen vill också i detta slutord tacka alla ledare, övriga funktionärer och föräldrar i kårerna 
för fina insatser, det är ni som ger ungdomarna i länet möjlighet att uppleva scouting! 
 
Vi vill också framföra vårt varma tack till Inger Holmström på kansliet och vår 
utvecklingskonsulent Sassa Orebring som arbetar för att vi ska kunna skapa en bra 
scoutverksamhet. 
 
Till sist vill vi tacka Landstinget, myndigheter och sponsorer, som genom bidrag gjort det 
möjligt att hålla hög standard på såväl utbildningsverksamhet som kansli. 
 
Västerås 2012-04-22 
Styrelsen för 
Västmanlands läns scoutdistrikt 
 
 
Inger Ekvall 
Distriktsordförande 
 
Erika Faxén  Mattias Lennartsson Patrik Löfström 
  
 
Lars-Eric Gustafsson Eva  Kruse   Mats Norrestam 


