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Verksamhetsberättelse 2013 
Styrelsen för Västmanlands Scoutdistrikt lämnar härmed en redogörelse för verksamheten under år 2013. 

Inledning 
2013 var det första året i den nya organisationen. Västmanlands Läns Scoutdistrikt blev Västmanlands 
Scoutdistrikt och scoutledare från EFS, equmenia och KFUK-KFUM tog plats i styrelsen. 

Västmanland var bland de första distrikten att anpassa sig till den nya scoutorganisationen och en del 
extra arbeta har lagts ner på att finna bra former för arbete, kommunikation, ledning och uppföljning. 

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. 

Scoutrörelsen arbetar mot mobbing och främlingsfientlighet och skapar delaktighet hos sina medlemmar 
via arbetet på scoutavdelningarna ute i kårerna. Under året påbörjades utbildning i trygga Möten för 
samtliga ledare. 

I Västmanlands scoutdistrikts övergripande målsättningar finns också att alla medlemmar över 15 år ska 
känna till de av Scouternas årsmöte 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. 

Distriktsstyrelsen 
Styrelsen valdes på ordinarie årsmöte (distriktsstämman) den 20 oktober 2012. 

 Staffan Persson, S:t Olofs Scoutkår, ordförande 

 Sören Johansson, Hallstahammars scoutkår, vice ordförande 

 Erika Faxén, Norbergs Scoutkår (deltog p.g.a flytt inte i styrelsearbetet under hösten) 

 Lars-Eric Gustafsson, S:t Örjans Scoutkår, kassör 

 Mattias Lennartsson, S:t Olofs Scoutkår 

 Bo Öhman, S:t Örjans scoutkår 

 Aron Widforss, Västerås Ansgars scoutkår (equmenia) 

Suppleanter: 

 Bo Rappinger, KFUK-KFUM Västerås 

 Magnus Lennartsson, EFS Bäckby 

Valberedning 

 Jan Selin, Arboga scoutkår, sammankallande 

 Pontus Kembler, Malmaberg-Rudbeckius scoutkår 

 Rasmus Gill, S:t Olofs Scoutkår. Utmanarscout 

Revisorer 

 Helena Grinneby, Skultuna scoutkår 

 Annika Draws 
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Styrelsen 
Styrelsens övergripande fokus har varit att stödja och representera Västmanlands scoutkårer i enlighet 
med verksamhetsplanen. 

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden samt en långplanering. 

På årets första möta deltog även konsulent Sassa Orebring, på årets sista möte deltog den nya 
konsulenten Fredrik Kadesjö samt de nyvalda ledamöterna Tobias Skarhed och Sofia Osbeck. 

Under året har styrelsen arbetat efter verksamhetsplanens rubriker i dagordning, protokoll och ekonomisk 
uppföljning.  

Representation 
Distriktet har deltagit vid de flesta de möten och träffar som styrelsen har blivit inbjuden till. 

 Staffan besöket rikskansliet för genomgångar och presentationer 

 Staffan och Sören deltog i Distriktsordförandekonferensen 

 Sören representerade distriktet vid Scoutrådets sista och avslutande årsmöte samt vid 
Scouternas förvaltningsmöte 

 Staffan deltog tillsammans med Erik Torstensson i möte med kommunen angående 
Föreningsbyrå / föreningscentrum. 

 Staffan deltog tillsammans med Mia Vabulis, Helena Damsgård-Falck, Pontus Kembler, Jan 
Sehlin och Måns Rangmar i möten med kommunen angående Lokal Överenskommelse med 
föreningarna 

 Distriktet blev medlemmar i ”Gårdsföreningen Skräddartorp och Näset” 

 Mattias deltog i möten med kommunen om paddelled i Svartån 

 Staffan deltog tillsammans med Gunilla Engvall och Björnar Johnsen från Gillet med utdelning 
av facklor på Globala veckan. 

 Staffan hade flera kontakter med Scouternas ledning angående starten av regionalt kansli. 
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Medlemmar 
Västmanlands Scoutdistrikt av Scouterna är efterföljaren till av det ombildade Västmanlands Läns 
Scoutdistrikt av Svenska Scoutförbundet. Medlemskap beviljas automatiskt enligt stadgarna för alla 
direktanslutna scoutkårer i länet och efter ansökan för övriga scoutkårer. Året var ur medlemssynvinkel 
ett övergångsår där scoutkårer antog nya stadgar och därefter formellt blev medlemmar i distriktet. 

Praktiskt hanterades alla scoutkårer som sade sig vilja var med i distriktet som medlemmar även om de 
formella handlingarna kunde dra ut på tiden. 

Medlemsantal och ansluta kårer 
Scoutkår 2012-12-31 2013-12-31 Diff Diff% Anm 

Ansgar VASK      

Arboga 25 31 6 +24%   

Distriktskåren 0 5 5   Ny kår 

EFS Bäckby 15     

Fagersta 21 22 1 +5%   

Hallstahammar 70 82 12 +17% Inkl Kolbäck 

Hamre 94 86 -8 -9%   

Hökåsen 109 115 6 +6%   

KM Lövudden 0 11 11  Nystart 

Köping 92 102 10 +11%   

Norberg 25 23 -2 -8%   

Malmaberg-
Rudbeckius 

61 69 8 +13%   

S:t Olof 173 144 -29 -17%   

S:t Örjan 42 54 12 +29%   

Skultuna 66 61 -5 -8%   

Vås sjö 40 42 2 +5%   

Surahammar 7 7 0 0% Ej aktiv 

Färnbo 3 3 0 0% Ej aktiv 

Sala 3 3 0 0% Ej aktiv 

Summa 831 860 +29 3%  
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Arrangemang 
Två stipendier delades ut under året för deltagande i internationella arrangemang: 

 Lisa Karlsson, Hallstahammar, för deltagande i Rover Moot i Kanada 

 Elisabeth Persson, S:t Olof, för deltagande i Explorer Belt i Schweiz 

Arosfortet 
Västerås Sjö arrangerade en mycket uppskattad aktivitet på Arosfortet med ca 280 deltagare. På grund 
av det stora intresset användes två dagar för att alla skulle kunna vara med. Stort tack till Anna 
Zetterholm! 

Vårläger 
Vårlägret genomfördes på Skrädartorp med Distriktet som huvudman. Temat var Smugglare. 

 VASK tog hem Spårartrollet 

 Malmaberg-Rudbeckius tog över Upptäckartrollet 

 S:t Olof tog äventyrartrollet 

 Hornet hamnade hos VASK. 

Sommarläger 
Distriktet hade inget gemensamt sommarläger 2013, men flera kårer deltog på SpaceCamp på Kopparbo. 

Novembernatten 
DASS arrangerade en lyckad Novembernatten. Nästan 100 deltagare i 16 lag deltog i dem lätt kaotiska 
tävlingen i Ansgarsgårdens skrymslen, gångar och mörka rum.  

Bästa patruller: 

 Upptäckare- -S:t Olof 

 Patrull – S:t Örjan 

 Utmanare/ledare – S:t Olof 

Kårledningsträffar 
Under året genomfördes 5 kårdelningsträffar där representanter för kårerna träffar distriktsledning och 
konsulenter är en av de viktigare kontakterna mellan kårerna. De välbesökta mötena ger mycket 
information och utbyte av kunskap.  

Distriktsstämma 
Distriktsstämman genomfördes den 19 oktober i Ansgars lokaler med VASK som värdar. 

På stämman presenterade sig den regionala kanslichefen Måns Rangmar och den nya konsulenten 
Fredrik Kadesjö. Scouternas ordförande Martin Björgell var på plats och informerade om Scouterna på 
riksnivå. 
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Utbildning 
Kontaktperson i Styrelsen: Bo Öhman 

Material och litteratur har löpande kompletterats in under året. Ny utrustning är bland annat har 
trangiakök, Murrikka, vindskydd och annan utrustning för friluftdelen på BAS och SCOUT. 

Stipendier 
Distriktsstyrelsen har per utdelat stipendier som täcker hela kostnaden för alla distriktets deltagare på 
BAS samt delar av kostnaden för SCOUT. 

Utbildningsteam 
Västmanlands utbildningsteam bestod av Kim Krantz Persson och Bo Öhman som under årets 
tillsammans med teamet från Örebro genomförde ett antal kurser och utbildningar. 

 Teamet deltog i Utbildningshelgen i Jönköping 

 Kim och Bo deltog och genomförde Utbildning för utbildare vilket resulterade i ackreditering som 
utbildare. 

 Kim och Bosse fick utbildning och behörighet för att leda utbildning i Trygga Möten 

 Teamet deltog i seminarier och workshop på Scoutforum i Uppsala 

Ramverksutbildningar 

 Ledarutbildning SCOUT, alla delar, i Västmanlam (Utbildningsteamet) 

 Ledarutbildning SCOUT på Rättvikskursen (Utbildningsteamet) 

 Ledarutbildning SCOUT i Södermanland (Utbildningsteamet) 

 Ledarutbildning BAS i Södermanland (Utbildningsteamet) 

 Ledarutbildning BAS i Västerås (Utbildningsteamet) 

Övriga utbildningar 

 Trygga Möten (Utbildningsteamet) för Hökåsen och Hallstahammar 

 Fjällkursen i Grövelsjön (Fjällkursteamet) 

 Workshops nya hemsidesplattformen i Västerås (Staffan Persson) 

 IT och kommunikation i Södermanland (Staffan Persson) 

 Scouttåget med Kommunikation och info kring trygga Möten (Riksorganisationen)  

 Utbildning kring pedagogik (extern utbildning) 

 Utbildning kring barn med särskilda behov (extern utbildning) 
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Utmanare & Roverscout 

Utmanare 
Kontaktperson i styrelsen var Aron Widforss. 

Utmanarscouternas arbetsutskott DASS uppmuntrade, genomförde och deltog i ett stort antal aktiviteter 
under året. De hade under året även ett aktivt utbyte med utmanarscouter i Dalarna och 
Upplandsslättens scoutdistrikt. 

Alla planerade aktiviteter genomfördes, bland annat Wåffelblot i Dalarna, resa till Liseberg, brännboll på 
Djäkneberget, JOTI, Utebio i Kröcklinge, Arosfortet och Luciahajk i Hökåsen.  

På Rudbeckius gymnasieskola bildades under året en scoutsektion, S.C.O.U.T, huvudsakligen med 
scouter från Ansgars. 

Roverscout 
Under året försökte distriktet stödja bildandet av Roverlag. 

 Aron Widforss deltog i RoverForum 

 Ett Roverlager bildades på initiativ av Mattias Wallin men hade minskad aktivitet under året 

 Västmanlands Vuxenscouter bildades på initiativ av Helena Berglinn och träffades några gånger 

Fält & Rekrytering 

PR & Information 

Distriktsmärke 

Under året togs ett nytt distriktsmärke fram. En tävling var utlyst och 
märket var en bearbetning av ett förslag från Rajden, Hökåsens 
scoutkår. Märket delar (distriktsvapen och Scouternas text-logga) 
kunde användas efter tillstånd från Länsstyrelsen respektive 
Scouternas kansli. 

 

Distriktets hemsida flyttades under året till Scouternas nya webb-plattform baserad på Wordpress. 
Staffan Persson var medlem i gruppen som tog fram plattformen och anpassade den för scoutkårerna. 

Information 
För att förbättra informationsspridningen användes nya metoder 

 MailChimp för distribution av nyhetsbrev ca en gång per månad 

 Hemsidan uppdaterades och flyttades till Scouternas nya plattform 

 Facebookgrupp ”Scouterna i Västmanland” startades 

Fält 
För att stärka scoutkårerna har programmet Attraktiv Scoutkår använts. När Fredrik Kadesjö började som 
konsulent ökade aktiviteten och flera kårer har påbörjat arbetet kring att bli en bättre scoutkår. 

Samtliga scoutkårer i distriktet kontaktades löpande under året av i styrelsen utsedda personer. 

Staffan har haft kontakter med alla scoutkårer i distriktet som inte är medlemmar. 
Equmenia-kårerna i Möklinta och Sala besöktes under året. Himmeta och Munktorp besöktes på 
Vårlägret. 
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Staffan hade ett inledande möte med Armeniska föreningen i Västerås som bedriver scoutverksamhet. 

Distriktskåren återstartades för att ge en möjlighet för verksamhet som saknar koppling till en scoutkår 

KFUM Lövudden startade verksamhet igen efter några år i viloläge. Stort tack till Fredrik Kadesjö! 

Rekrytering 
Inför rekryteringen köptes två beachflaggor, 2 st Roll-ups,1 banderoll och en stor 
mängd rekryteringsmaterial som användes av kårerna. 

Annons i samband med Prova på-dagen publicerades i Västerås tidning och 
Magazin24 

På en gemensam dag genomförde de flesta kårer en Prova på-dag 

Arboga scoutkår genomförde tillsammans med delar av distriktets styrelse och 
konsulent aktiviteter på Jädersbruksdagarna. Bland annat paddlades det kanot i 
dammen vilket var mycket uppskattat. 

Märken och material för Kompiskampanjen togs fram efter exempel från Folkungadistriktet. 

Drift och Förvaltning 

Kansli 
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. 

Kansliet används även av utbildningsteam som förråd samt av Gillet och Majblomman som kansli. 

Lokalen har även använts för ett flertal möten, träffar och utbildningar. 

Under året förhandlades det med Riks om att placera det nya regionala kansliet i distriktets lokaler. Till 
slut hamnade det regionala kansliet på Hamngatan vilket gjorde att kansliet kunde ge plats åt Gillets 
kansli samt utrymme för Majblomman. 

Kansliet röjdes under året samt fick en del utrustning utbytt och förbättrad: 

 Spisen byttes mot en diskmaskin och en ny bänkskiva monterades 

 Kaffekokare, bestick, tallrikar och muggar byttes ut 

 Liten induktionshäll köptes in 

 Kopiatorn byttes ut mot en färgkopiator med möjlighet att vika och häfta broschyrer 

 Datanätet byttes ut mot 4G och WLAN installerades 

 Fast telefoni ersattes av 3G-baserad telefon 

 Ny dator till Inger 

Förvaltning 
Distriktet tog över förvaltningen av scoutstugan Sala med ambition att den ska användas för 
scoutverksamhet 

I samband med att Scouterna ändrade sin försäkringslösning byttes även distriktets försäkringar till 
Scouternas. Den försäkringsförmedling distriktet tidigare hade för kårerna ersattes med Scouternas. 
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Slutord av Styrelsen 
2013 var det första året för det ombildade distriktet och ett år då vi kunde börja arbeta enligt de planer 
som växt fram under de senaste åren. Styrelsen kunde under året lämna en hel del av de interna 
organisatoriska frågorna och fokusera på Utbildning, Rekrytering, Utmanarscout och stöd till scoutkårer. 
Kontakter med övrig scoutverksamhet ökade och även kontakter med kommunen. 

Efter en tids diskussioner och förarbeten kunde det regionala kansliet för Norr/Mitt öppnas i Västerås.  
Det är en mycket viktig resurs för kårerna och tack vare lyckade rekryteringar har samarbetet börjar 
mycket bra och redan börjar ge resultat. 

2013 var även året då Scouternas medlemsantal sakta började växa igen. Vi tror och hoppas att det 
delvis beror på de insatser vi gör gemensamt via regionala kansliets konsulenter, distriktets 
utbildningsteam och Utmanar-AU samt arrangemangsgrupper och initiativ från kårer och enskilda. 

Men den största och viktigaste orsaken till framgång är det lokala arbetet på kårerna, avdelningsledarnas 
möten med scouter och de upplevelser vi ger barn och ungdomar. 

Styrelsen vill med 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 personalen på det regionala 
kansliet 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 2014-03-05 

 

 

Staffan Persson 

Distriktsordförande 

 

 


