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28C=D4?;8ED58CKEE8>D8 &$%& 
Styrelsen för Västmanlands läns scoutdistrikt av Svenska Scoutförbundet lämnar härmed en redogörelse för 
verksamheten under år 2011. 

"/786/08778;6,17,3 
Styrelsen bestod under 2012 av 

Inger Ekvall, Malmaberg-Rudbeckius Scoutkår, ordförande 

Erika Faxén, Norbergs Scoutkår, vice ordförande 

Lars-Eric Gustafsson, Fagersta Scoutkår, kassör 

Mattias Lennartsson, St Olofs Scoutkår 

Staffan Persson, St Olofs Scoutkår 

Sören Johansson, Hallstahammars scoutkår 

Kajsa Häll, Hökåsens scoutkår, Utmanarrepresentant 

Suppleanter: 

Bo Öhman, St Örjans scoutkår 

Mattias Malmborg, St Örjans scoutkår 

Emil Tullstedt, Västerås sjöscoutkår, Utmanarsuppleant 

Veronica Ring, Hökåsens scoutkår, Utmanarsuppleant 

 

Valberedning 

Jan Selin, Arboga scoutkår, sammankallande 

Pontus Kembler, Malmaberg-Rudbeckius scoutkår 

Aron Widforss, SMU Ansgars scoutkår 

 

Revisorer 

Helena Grinneby, Skultuna scoutkår 

Annika Draws

<:,6.6/5(3+, 2>17=883/3. 
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. Vid distriktsstämman i 
oktober uppdaterades distriktets alkoholpolicy. 

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. Vi är glada över att ha haft aktiva utmanare i styrelsen och att det finns 
utmanare som deltar i scouternas stämma. Dock kan vi konstatera att det finns ytterligare arbete att göra innan alla 
medlemmar över 15 år är lika delaktiga. 

&8;6,17,3 
Styrelsen hade 9 st. protokollförda sammanträden samt en långplanering. Mål var att under mötena ha tid att vid behov 
behandla ett ämne mer ingående. Utöver punkter som valberedning och verksamhetsplan diskuterades vid ett flertal 
tillfällen hur vi får kårerna från Equmenia, NSF, KM och SALT att känna sig delaktiga i distriktet. Vi diskuterade också hur 
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vi kan vara mer öppna och inneslutande gentemot nya scouter och föräldrar något som också ingick i fokusområdena för 
2012. Detta diskuterades också på Inspirationsdagen i september (se vidare under arrangemang). 

Valberedningen var inbjudna i juni. Utvecklingskonsulent Sassa Orebring deltog vid mötet i september.  

Vid varje möte följde styrelsen upp vilka aktiviteter som genomförts och det aktuella antalet medlemmar. På helåret 
genomfördes samtliga planerade aktiviteter, även om inspirationsdagen fick flyttas pga sjukdom, vilket innebär att vi två 
år efter att målet sattes har hittat en lagom ambitionsnivå på våra aktiviteter. Bra jobbat alla kårer och aktivitetsansvariga! 
Antal medlemmar var i december 885 st vilket tyvärr är en minskning jämfört med 2011. 

 

Kårpost skickades ut regelbundet. I denna informerades om speciella saker som är på gång i distriktet och inom 
riksorganisationen. 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, 1/2, 21/4, 22/9, 10/11 

Vid dessa träffar som leds av Styrelsen ges information om vad som händer i Distriktet och i Riksorganisationen. 
Samtidigt får distriktet information från kårerna om hur verksamheten fungerar i kårerna ute i distriktet.  
Till kårledningsträffarna var även kårerna från Equmenia, NSF och KM inbjudna och några av dessa kårer dök upp vid 
ett eller flera tillfällen. 

 

Varje person i Distriktsstyrelsen har haft minst en fadderkår. 

 Kajsa: S:t Örjan, SMU Ansgars 

 Lars-Eric: Norberg, Fagersta, SMU Munktorp 

 Sören: Kolbäck, Surahammar, SMU Lunger 

 Mattias M: Malmaberg-Rudbeckius, KM Lövudden 

 Inger: Västerås Sjö  

 Erika: S:t Olof, Skultuna, EFS Bäckby 

 Emil: Hökåsen, SMU Himmeta 

 Mattias L: Köping, SMU Sala 

 Staffan: Arboga, SMU Möklinta 

 Bo: Hallstahammar, Frikyrkans ungdom Västerfärnebo 

 Veronica: Hamre 

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

&(2(6),8, 2,+ ?:6/.( -?6)93+ 
Det viktigaste fokusområdet för 2012 var att förbättra samarbetet med kårer från Equmenia, NSF, KM och SALT. Vid 
distriktsstämman i oktober bytte vi namn till Västmanlands Scoutdistrikt och blev det första distriktet inom nya 
organisationen Scouterna som formellt ombildade till nytt distrikt där före detta SSF och KM kårer ingår per automatik 
(Västmanland saknar scoutkårer inom FA, vilka annars också ingår automatiskt i den nya distriktsstrukturen). 
Västmanland har också arbetat aktivt för kontakten med Equmenia, NSF och SALT för att de ska känna sig inkluderade i 
distriktsgemenskapen i Västerås. Bland annat tog vi fram en lista på vad som gäller angående information, rösträtt, 
inbjudningar etc för medlemmar, blivande medlemmar och ej medlemmar.  

’8)/1+3/3. 
Utbildningsteamet med medlemmar från Dalarna, Örebro och Västmanland fortsatte att genomföra Ledarutbildning 
SCOUT under våren med 17 deltagare från 3 distrikt och Ledarutbildning BAS under hösten med 8 deltagare från 
Västmanland. Dessutom genomfördes Ledarutbildning PATRULL under två helger med 15 deltagare.  

Teamet samordnas av Kim Krantz Persson från Västmanland och i teamet ingår från Västmanland även  
Staffan Persson, Dan Hallin, Elisabeth Persson, Emma Belin och Bo Öhman.  

Kim, Staffan och Elisabeth deltog på utbildningsträff på Kärsjö gård i mars. 

Invigning av de nya ledarna som genomgått SCOUT skedde vid Vårlägret.  

Styrelsen noterar att återigen pengar finns kvar i utbildningsreserven. Viss generell sponsring har givits till SCOUT och 
BAS kursen har betalats av distriktet. Ingen om TG-bidrag har kommit in. Däremot har det kommit in ansökningar för 
andra typer av kurser och arrangemang (tex Blå Hajk) och styrelsen har beviljat bidrag för detta.  
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’82(3(67*498 
Under 2012 återstartades ett Utmanar AU som tog sig namnet DASS och anordnade ett flertal utmanaraktiviteter under 
året. Målsättningen från styrelsen var att Utmanar AU skulle vara i gång och fungera under hela året och det målet 
nåddes. Höjdpunkten för oss som inte själva är utmanare var Novembernatta där  DASS övertog arrangörsrollen och 
genomförde arrangemanget på Tunby gård till allas glädje. Ett stort TACK till våra duktiga och drivande Utmanare! 

I våra långsiktiga målsättningar finns att det ska finnas ett utmanarscoutlag i alla kårer. Dit har vi en bit kvar, men vi gläds 
åt DASS och siktar framåt! Utmanarlagsutbildning har funnits i tankarna under de senaste åren men inte genomförts. 

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 rikssammanhang. Styrelsen 
konstaterar att vi där kan bli ännu bättre.  

På samma sätt bör vi också fokusera på våra äventyrarscouter då dessa är vår framtida bas för utmanarscouter. 

$(371/,8 
Västmanlands distrikt har haft ett bemannat kansli Tunby gård, Slånbärsgatan 11 i Västerås, med Inger Holmström som 
anställd på 50% med lönebidrag.  

Kansliet stöttar styrelsen och kårerna med administrativa uppgifter som utskick och bidragsansökningar. 

Under året tog frågan om regionalt kansli ny fart då vi inom DWUST regionen blev temporärt samordnade med Norra 
regionen samt Upplandsslättens, Staffans och Gästrikes distrikt. Detta innebär att det blir ett regionalt kontor i Västerås 
under 2013 där Inger Holmström kommer att få sällskap av en regional utvecklingschef och två utvecklingskonsulenter 
med bas i Västerås. 

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. Utbildning, distriktets 
Kårledningsträffar samt styrelsemöten och S:t Olofs scoutkårs styrelsemöten hölls i distriktets konferensrum.  

Lägerkommittén för Fjäll-12, Västerås Majblommeföreningen och Gillescouterna använde kansliet för sina möten. 

!37/08,8 98>8  
Representation 

Erika Faxén och Inger Ekvall deltog på distriktsordförandeträff i Stockholm i mars. 

Mattias Lennartsson och Bo Öhman deltog som observatörer för distriktets räkning vid Scouternas stämma i Stockholm i 
november. I och med den nya strukturen är inte längre distriktet mellanhand mellan kårerna och riksorganisationen men 
vi bedömde det som viktigt att distriktet bevakade stämman. 

Köpings scoutkår och Malmaberg-Rudbeckius scoutkår syntes på respektive kommuns nationaldagsfirande.  

Vid sång- och musikgudstjänsten i Domkyrkan på annandag jul deltog fyra scouter från två kårer med att föra in 
fredsljuset från Betlehem under ledning av Sara Secund, tidigare scout och numera komminister i 
Domkyrkoförsamlingen. 

Medlemsutveckling 

Målsättningen i verksamhetsplanen för 2012 var att öka antalet medlemmar med 10%. Medlemsantalet följdes upp på 
varje DS.  Tyvärr var trenden minskande under större delen av året. Styrelsen konstaterar att 2012 blev det ingen 
gemensam rekryteringsgrupp i Västerås då det trots påtryckningar från styrelsen inte gick att finna någon 
sammankallande. Nu tar vi nya tag inför 2013. 

Under året slogs Hallstahammars och Kolbäcks scoutkår ihop. Kolbäck har under de senaste åren inte haft någon 
egentlig verksamhet så det var en naturlig utveckling. 

Uvecklingskonsulent Sassa Orebring har arbetat tillsammans med de kårer som så önskat och deltog bland annat på en 
prova-på dag i Hallstahammar, något som också resulterade i en fin artikel i VLT. 

Det finns några kårer som kämpar för sin överlevnad i distriktet, beroende på såväl brist på barn som vuxna och lokaler. 
Vi är dock glada över att mer och mer samarbeten kommer till stånd för att förbättra verksamheten och ge möjlighet att 
erbjuda bra scouting för fler barn och vuxna. 

 

Totala antalet medlemmar i hela distriktet var under året 824 st av dessa var 658 i åldern 6 – 25 år. 
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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. 

 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. 
Dessutom hade VLT artiklar om Hallstahammars prova-på dag och hajk i Rönningstorp samt artiklar om 
Skultuna och Fagersta scoutkårer. Fagersta fanns även i en artikel i Fagerstaposten. 

!66(3.,2(3. 
 Västerås sjöscoutkår bjöd in till två välbesökta tillfällen på Arosfortet som lockade knappt 200 leksugna scouter 

och ledare. Tack till Anna Zettervall, Västerås Sjö, för initiativ och genomförande! 

 Årets vårläger gick av stapeln i Köping med ca 200 deltagare och inbegrep också ett 100 års kalas för Köpings 
scoutkår. 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 stort tack till Köpings scoutkår för ett återigen väl 
genomfört läger! 

 Västmanlands och Sörmlands distrikt anordnade Fjälläger i Valdalen med 205 deltagare som fick en fantastisk 
vecka med läger över trädgränsen och vandringar i fjällen. Stort tack till Nils-Gunnar ”Nisse” Karlsson och alla 
andra i lägerkommittén som arrangerade ett läger över det vanliga! 

 SMU Ansgars stod som värdar för årets distriktsstämma i Ansgarskyrkan. Cirka 20 personer från Västmanland 
samt Mikael Nordqvist Bergen från riksorganisationens styrelse deltog. Vid stämman användes ett 
Påverkanstorg för att belysa punkter som vi senare skulle fatta beslut om samt även kring Arrangemang och 
Utbildning. Till distriktsordförande för 2012 valdes Staffan Persson från S:t Olofs scoutkår och till vice 
distriktsordförande valdes Sören Johansson från Hallstahammars scoutkår. Vi är också glada att ha valt in 
representanter från kårer tillhörande Equmenia, SALT och KM. 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. Efter avslutad stämma informerade Mikael Nordqvist Bergen om vad 
som händer inom riksorganisationen och lite kring Scouternas stämma som gick av stapeln några veckor 
senare. 

 Sassa Orebring höll en inspirationsdag på Tunby i september med ca 10 deltagare som fick reflektera över sitt 
ledarskap i kombination med hantverk och matlagning. 

 JOTA/JOTI genomfördes i både Ansgarskyrkan och i Köping. 

 Ett flertal gemensamma aktiviteter genomfördes och kårerna säger själva att det är en vinst för både scouter 
och ledare att få göra fler saker tillsammans. Fortsätt att bjuda in varandra! 

#04342/ 
Resultatet för 2012 blev +28 938:- vilket inkluderar en sponsring av Fjäll12 med 75 814:- 

Distriktet fick lite mer än budgeterat i medlemsavgifter och räntor men har i gengäld gjort en extra utbetalning till vår 
personal för extra timmar som samlats under några år. Alla kurser som var tänkta att genomföras har inte blivit av.  
I övrigt finns inga större avvikelser från budget. 

En policy för hur bidrag för kurser ska skrivas och prioriteras från styrelsen skrevs under året och beslutades av 
stämman i oktober. 

%,./4377(2(6),8, 

Distriktsordförandena i regionen har regelbundet haft telefonmöten och dessutom en fysisk träff i Västerås för att 
diskutera det temporära regionala kansliet med Patrik Fornedal. 
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&19846+ (: &8;6,17,3 
Under 2012 har vi nått två av tre mål: alla planerade aktiviteter har genomförts och vi har ett fungerande utmanar AU. 
Tyvärr har medlemstrenden återigen vänt nedåt och vi ser hur viktigt det är med en aktiv rekrytering. Nu ser vi fram emot 
ett händelserikt 2013 då vi får ett regionalt kansli och där samarbetet med Equmenia och NSF ska bli ännu större. De 
kårer som vi ännu inte har etablerat en stabil kontakt med kommer att få besök och erbjudas att vara med i vår 
distriktsgemenskap. 

I verksamhetsplanen 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 nåddes 2011 – och vi hoppas och tror att det kan nås igen 2013 och att 2012 var ett 
mellanår. Hur kan din kår växa? Hur många medlemmar innebär 10% för er? Visst vill vi alla vara med och erbjuda 
scouting för ännu fler barn och ungdomar - och vuxna! - i vår närhet. 

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 2013-01-01 

Styrelsen för 

Västmanlands läns scoutdistrikt 

 

 

Inger Ekvall 

Distriktsordförande 

 

 

Erika Faxén  Mattias Lennartsson Staffan Persson 

 

 

Lars-Eric Gustafsson Sören Johansson  Kajsa Häll 

 

 

Veronica Ring  Emil Tullstedt  Bo Öhman  Mattias Malmborg 


