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Verksamhetsberättelse 
Styrelsen för Västmanlands Scoutdistrikt lämnar härmed en redogörelse för verksamheten under år 2015 

Inledning 
Scoutdistriktets verksamhetsidé är att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan bedriva bra scouting. 

2015 var tredje året med scoutdistriktet i sin nya organisation. Fokus lades på stöd till kårer kring 
utbildning, aktiviteter och verksamhet för utmanar och roverscout. 

Övergripande målsättning 
Västmanlands distrikts övergripande målsättning är att bedriva verksamhet fri från alkohol och droger och 
genomsyrad av scoutings anda och värderingar. Den alkoholfria 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. Ett exempel är de utbildningar i Trygga Möten som har 
genomförts under året. 

I Västmanlands scoutdistrikts övergripande målsättningar finns också att alla medlemmar över 15 år ska 
känna till de av Scouternas årsmöte fastlagda målsättningarna. Distriktet är glada över att ha haft aktiva 
utmanare i styrelsen och att utmanarscouter som i scouternas stämma. 

Distriktsstyrelsen 
Styrelsen valdes på ordinarie årsmöte (distriktsstämman) den 26 oktober 2014. 

 Sören Johansson, Hallstahammars Scoutkår, ordförande  

 Staffan Persson, S:t Olofs Scoutkår, vice ordförande 

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

 Mattias Lennartsson, S:t Olofs Scoutkår 

 Bo Öhman, S:t Örjans Scoutkår 

 Tobias Skarhed. Hökåsens Scoutkår 

 Anna Björnson, S:t Olofs Scoutkår 

 Henrik Hanberg, Västerås Ansgars Scoutkår 

Suppleanter: 

 Bo Rappinger, KFUK-KFUM Västerås 

 Magnus Lennartsson, EFS Bäckby 

Valberedning 

 Björnar Johnsen valdes under 2015, då inga förslag fanns på distriktsstämman 26 okt 2014 utan 
det uppdrogs till senare kårledningsträff att ta fram kandidater. 

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 10 protokollförda sammanträden samt en långplanering. 

Styrelsemöte har haft hög närvaro av styrelsemedlemmar och vid flera möten har Måns Rangmar eller 
Fredrik Kadesjö från regionala kansliet varit med. 

Under året har styrelsen arbetat efter verksamhetsplanens rubriker i dagordning, protokoll och ekonomisk 
uppföljning. Ett viktigt fokus har varit medlemsutveckling med uppföljning av medlemsantal och behov av 
åtgärder har varit en återkommande punkt på dagordningen. 

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

 Staffan och Sören deltog i den nationella Distriktsordförandekonferensen 

 Staffan var medlem i Västerås Stads referensgrupp för Lokala Överenskommelse (LÖK) 

 Staffan representerade scoutdistriktet i kontakter med Forum för ungdomar och ett projekt för att 
förankra LÖK i ungdomsföreningar 

 Sören deltog i årsmötet för ”Gårdsföreningen Skräddartorp och Näset”  

 Henrik var distriktets representant i Friluftsrådet, Västerås. 

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.  

Alla aktiva scoutkårer är därmed formellt medlemmar i Scouterna och har rösträtt på Scouternas årsmöte.  

Under året fortsatte ett mer aktivt rekryteringsarbete dels lokalt på kårerna och dels med hjälp av 
regionala kansliet och då främst konsulent Fredrik Kadesjö.  
Distriktskansliet har bland annat bidragit med kopiering, telefonkontakter och material på uppdrag från 
kårerna. 

Nedlagda scoutkårer 

Under året avvecklades två kårer från distriktet 

 Sala Scoutkår (fd SSF) 

 Färnbo Scoutkår 
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Medlemsantal och anslutna kårer 
Under året har distriktets medlemsantal ökat med 22 medlemmar) till 1171 st. 

Totalt antal medlemmar under året enligt Scoutnet* samt uppgifter från Equmenia. 

Kår 2011 2012 2013 2014 2015 Diff 

Arboga scoutkår 30 25 31 40 36 -4 

Fagersta scoutkår 21 16 23 13 36 23 

Hallstahammar scoutkår 67 92 91 87 76 -11 

Hamre scoutkår 93 104 95 100 106 6 

Hökåsens Scoutkår 126 119 126 150 142 -8 

Köping scoutkår 96 101 107 105 94 -11 

Malmaberg - Rudbeckius scoutkår 81 68 70 71 86 15 

Norberg scoutkår 57 29 22 27 37 10 

Skultuna scoutkår 73 82 66 59 66 7 

S:t Olofs scoutkår Västerås 216 209 180 197 201 4 

S:t Örjan scoutkår 67 57 57 76 68 -8 

Västerås KM 0 24 11 30 36 6 

Västerås sjöscoutkår 58 56 50 40 34 -6 

Västmanlands Distriktskår - - - 5 7 2 

Ej aktiva             

Färnbo scoutkår 2 1 2 2 0 0 

Sala scoutkår 4 2 2 2 0 0 

Surahammars scoutkår 7 3 2 1 1 0 

Ej aktiverade i Scoutnet             

Ansgars Västerås Scoutkår - 56 55 69 54 -15 

EFS Bäckby - 15 15 19 12 -7 

Sala SMU - - 29 41 52 11 

ÅloppeScouterna - - - 19 27 8 

Total 998 1059 1034 1153 1171 22 

*enligt Scoutnet skulle Surahammars scoutkår ha haft 17 st. medlemmar vilket inte stämmer med 
verkligheten, därför är detta justerat i tabellen. 

Arrangemang 

Stipendier 
Stipendie delades ut under året till Tobias Skarhed, Hökåsen Scoutkår  

för deltagande i Explorer Belt och Blå Hajk forsfararna 

Även Sara Kvick fick för WSJ 2017. 
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Vårläger 
Vårlägret genomfördes i Skräddartorp med ca 300 deltagare. 

Trollen togs hem av S:t Olof Scoutkår resp. Malmaberg-Rudbeckius Scoutkår. 

Hornet togs hem av S:t Örjans Scoutkår 
De flesta kårerna var med i olika delar av programmet med kontroller på heldagsaktiviteten 

Novembernatten 
Novembernatten genomfördes den 105 november, d.v.s. den 13 februari 2015 på Tunby. 

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

Anteckningar från Kårledningsträffarna publicerades på distriktets hemsida. 

Scouternas styrelseledamot Arvid Nilsson besökte en kårledningsträff och presenterade Scouternas 
kommande nya Strategi. 

Distriktsstämma 
Extra distriktsstämma genomfördes den 19 april med beslut kring föregående års verksamhet och 
ekonomi. 

Scoutforum – Scouternas förvaltningsmöte 
Distriktet samordnade tidigt på året en bussresa för distriktets kårer tillsammans med Upplands 
Scoutdistrikt, det blev dock för få deltagare för en buss när tiden inne, så vi samåkte i två bilar. 

Från Styrelsen deltog Sören Johansson, Staffan Persson, Tobias Skarhed, Henrik Hanberg och Bo 
Öhman. 
Från Utbildningsgruppen deltog Kim Krantz, som tillsammans med Bo deltog i flera utbildningsseminarier 
Sören var representant på förvaltningsmötet. 

Utbildning 
Material och litteratur har löpande kompletterats in under året.  

Stipendier 
Distriktsstyrelsen har beviljat stipendier som täcker hela kostnaden för alla distriktets deltagare på Leda 
scouting samt delar av kostnaden för SCOUT. 

Utbildningsteam 
Västmanlands utbildningsteam bestod av Kim Krantz och Bo Öhman och har under året tillsammans med 
Aron Widforss genomfört ett antal kurser och utbildningar. Teamet: 

 Deltog i Utbildningshelgen i Vingåker, arrangerad av Scouternas Folkhögskola 

 Deltog i seminarier och workshop under Scoutforum i Ransberg 

 Aron Widforss och Staffan Persson har gått Utbildning för Utbildare och blivit Ackrediterad 

 Bo, Kim, Aron och Jackie har utbildats i Redo för Naturen (Rättvik) 
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Ramverksutbildningar 

 Ledarutbildning SCOUT, alla delar, i Västmanland (Utbildningsteamet) 

 Leda Scouting ersatte ledarutbildning BAS under hösten i Västerås (Utbildningsteamet) 

 Redo för Naturen i Västerås (Utbildningsteamet) 

Övriga utbildningar 

 Trygga Möten (Utbildningsteamet)  

 Webbkurs i Västerås (Staffan Persson) 

Regional utbildningsgrupp 

Regionala Utbildningsgruppen Mitt/Norr med Staffan Persson som ordförande, startades upp i början på 
året och har under året utvecklats bra. 

Då området är stort, nästan 4/5 delar av vårt avlånga land, så har mycket energi lagts ner på att både 
utbildningsteamen och kursdeltagare ska få rimliga avstånd till utbildningarna. 

Gruppernas syfte är att stödja utbildningsteamen samt de distrikt som saknar egna resurser eller 
traditioner att utföra utbildningar. 

Utmanare & Roverscout 

Utmanare 
Utmanarscouternas arbetsutskott DASS uppmuntrade, genomförde och deltog i ett antal aktiviteter under 
året för och med distriktets utmanarscouter 

Tobias Skarhed var styrelsens kontaktperson i DASS. 

DASS arbetar självständigt från Distriktsstyrelsen och skriver sin egen verksamhetsplan. 

DASS har under året jobbat hårt för engagera och få med distriktets utmanare på aktiviteter som 
tårtkalas, kanothajk och filmkväll. 

Roverscout 
Under året försökte distriktet stödja Roververksamhet i distriktet: 

 Tobias Skarhed, Henrik Hanberg och Anna Björnsson deltog i RoverForum på Ransberg 

 Anna deltog i Värdebaserat Ledarskap och Värsta fördomen 

Under senare delen av året har fokus legat mera på utmanare och DASS, där Tobias och Henrik är 
drivande. Anna har flyttat och jobbar åt Stockholms Scoutdistrikt. 
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Fält & Rekrytering 

PR & Information 

Information 
För att ge en bra informationsspridning användes flera metoder: 

 MailChimp för distribution av nyhetsbrev ca en gång per månad 

 Hemsidan uppdateras regelbundet 

 Facebookgrupp ”Scouterna i Västmanland” uppdaterades regelbundet 

 Instagramkonto #vastmanlandscout aktiverades 

 E-postutskick från kansliet 

Fält 

Rekrytering 
Under året genomfördes bland annat en gemensam rekryteringsdag. Några scoutkårer hade 
skolrekrytering i egen regi, och flera använde Fredrik Kadesjö som hjälp vid rekrytering. 

Kompisrekrytering genomfördes på flera scoutkårer. 

Drift och Förvaltning 

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

Kansliet har stöttat 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. 

St:Olof scoutkår har hållit på med Systematiskt Brandskyddsarbete och det blir vi också berörda av som 
hyresgäster. Det handlar bl.a. om märkning av nödutgångar, utrymningsplaner och pärmar med 
dokumentation och att göra dessa kända för personal och distriktsstyrelse. 

För att få ner kopieringskostnader har kontraktet på maskinen förnyats med förmånligare avtal. 
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Slutord av Styrelsen 
Året har präglats av en lugn förändringstakt och ett ökat fokus på leverans och framtid. 

Den medlemsökning som påbörjades förra året har fortsatt och flertalet har kårer ökat sitt medlemsantal.  
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 barn och ungdomar 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 utbildningsverksamhet och kansli. 

 

Västerås 2016-03-30 

 

 

Sören Johansson 

Distriktsordförande 


