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Verksamhetsberättelse 
Styrelsen för Västmanlands Scoutdistrikt lämnar härmed en redogörelse för verksamheten under år 2016 

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

2016 var fjärde 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.  

Distriktsstyrelsen 
Styrelsen valdes på ordinarie årsmöte (distriktsstämman) den 26 oktober 2015. 

• 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 

• Erika Faxén, Norbergs Scoutkår 

• Henrik Hanberg, Västerås Ansgars Scoutkår 

Suppleanter: 

• Anna-Maria Folkesten, S:t Örjans Scoutkår 

Valberedning 

Det infördes ett nytt system med valberedning, då det alltid framstår som ett problem att hitta 
styrelseledamöter. Med denna variant blir alla kårer mer inblandade. 

Distriktets kårer delas upp i två delar (i bokstavsordning). Det är upp till varje kår att ha en person 
deltagande i valberedningen. Vartannat år är de den övre halvan som är ledamöter nästa år är det den 
nedre halvan. Även sammankallande går i turordning efter listan. 

Revisorer 

• Helena Grinneby, Skultuna scoutkår 

• Annika Draws 

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. 
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Styrelsemöte har haft hög närvaro av styrelsemedlemmar och vid flera möten har Måns Rangmar eller 
Fredrik Kadesjö från Scouternas regionala kansli 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: 

• Sören Johansson och Staffan Persson deltog i den nationella Scoutledningsträffen i Göteborg 

• Sören Johansson och Tobias Skarhed deltog i årsmötet för ”Gårdsföreningen Skräddartorp och 
Näset” 

• Sören Johansson deltog i DUST-föreningens årsmöte 

• Henrik Hanberg 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 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. 

Ny scoutkår 

Under året tillkom en kår i distriktet, S:t Eliyo Scoutkår, men verksamhet på Önsta-Gryta i Västerås. 
S:t Eliyo är en del av Ortodoxa scouter i Sverige och fick från start ca 50 medlemmar med verksamhet i 
grupper från Spårare till Roverscout. 
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Medlemsantal och anslutna kårer 
Totalt antal medlemmar under året enligt Scoutnet samt uppgifter från Equmenia 

Kår 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Diff 

Arboga scoutkår 30 25 31 40 36 32 -4 

Fagersta scoutkår 21 16 23 13 36 30 -6 

Hallstahammar scoutkår 67 92 91 87 76 84 8 

Hamre scoutkår 93 104 95 100 106 88 -18 

Hökåsens Scoutkår 126 119 126 150 142 121 -21 

Köping scoutkår 96 101 107 105 94 92 -2 

Malmaberg - Rudbeckius 
scoutkår 

81 68 70 71 86 92 6 

Norberg scoutkår 57 29 22 27 37 29 -8 

Skultuna scoutkår 73 82 66 59 66 52 -14 

S:t Eliyo 0  0   0 0   0 50 50 

S:t Olofs scoutkår Västerås 216 209 180 197 201 212 11 

S:t Örjan scoutkår 67 57 57 76 68 84 16 

Västerås KM 0 24 11 30 36 28 -8 

Västerås sjöscoutkår 58 56 50 40 34 28 -6 

Västmanlands Distriktskår - - - 5 7 5 -2 

Ej aktiva               

Färnbo scoutkår 2 1 2 2 0 0 0 

Sala scoutkår 4 2 2 2 0 0 0 

Surahammars scoutkår 7 3 2 1 1 0 0 

Ej aktiverade i Scoutnet               

Västerås Ansgars Scoutkår - 56 55 69 54  55 +1  

EFS Bäckby (ej bekräftat antal) - 15 15 19 12  22 +10 

Sala Equmenia - - 29 41 52  28 -24 

ÅloppeScouterna - - - 19 27 23 -4 

Total 998 1059 1034 1153 1171  1155 -16  

Arrangemang 

Kårledningsträffar 
Under året genomfördes 6 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 samt skickades ut till kårerna. 

Scouternas ordförande Inger Ekvall besökte en kårledningsträff och presenterade Scouternas kommande 
nya Strategi. 

Prison Island 
Distriktets kårer fyllde Prison Island till bristningsgränsen med 157 deltagare. 
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Vårläger 
Vårlägret genomfördes på Slättängen utanför Köping med ca 370 deltagare. 

Temat var Scoutus och handlade om strandsatta marsianer som behövde få bränsle för att kunna flyga 
hem. Det var rekordvarmt och nästan torrt på ängen.  

Trollen fick nya värdkårer  

• Spårarna S:t Örjan  

• Upptäckarna Västerås Ansgars  

• Äventyrarna Malmaberg-Rudbeckius / Hökåsen-  

Hornet  

• Hökåsen Scoutkår 

Sommarläger 
Distriktet bidrog till sommarens läger genom att stå för transport till Ora-lägret samt Boomerang. 

Novembernatten 
Novembernatten genomfördes den 25 nov i Köping med Hallsta Equmenia som värd. 

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

Ordinarie distriktsstämman genomfördes den 12 november med val av styrelse och beslut om 
verksamhetsplan och budget. 

Demokratjamboree 
Scouternas årsmöte genomfördes detta år på Aros Congress Center i Västerås.  

Flera av distriktets medlemmar var individuellt engagerade som funktionärer.  
S:t Örjan och Ansgars ansvarade för golvförläggning. 

En ombudsgrupp från Västmanland bildades på ett tidigt stadium, då målsättningen var att alla kårer i 
distriktet skulle deltaga i årsmötet. 

Hela styrelsen deltog i årsmötet på flera områden som deltagare eller funktionär. 
Från Utbildningsgruppen deltog Kim Krantz, som tillsammans med Bo Öhman deltog i flera 
utbildningsseminarier. 

Henrik var med i planeringsgruppen för Demokratijamboreen med ansvar för program. 

Utbildning 
Material och litteratur har löpande kompletterats in under året.  

Stipendier 
Karin Wolff, Pierre Falck och Eva Nejdbring, fick stipendium för att gå utbildningen Treklöver-Gilwell. 

Under året har 11 kursbidra g á 300 kr betalats ut för deltagande i scoutledarutbildingen Leda scouting. 

Utbildningsteam 
Västmanlands utbildningsteam bestod av Kim Krantz och Bo Öhman och har under året genomfört och 
deltagit i kurser och utbildningar.  

• Kim Krantz och Bo Öhman har ökat sina kunskaper på workshops under Demokratijamboreen. 
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• Kim Krantz och Bo Öhman har deltagit i regional utbildarträff i Uppsala 24-25 september. 

• Kim Krantz och Bo Öhman var kursledare för Trygga Möten på Tunby den 29 september med 
24 anmälda. 

• Kim Krantz, Bo Öhman och Sören Johansson var kursledare för Leda scouting i Skultuna den 8-
9 oktober med 22 deltagare inklusive Jennie. 

• Tobias Skarhed har gått Ditt Personliga Ledarskap. 

• Kim Krantz och Bo Öhman var på Utbildarträff i Uppsala 24-25 september. 

• Kim Krantz, Bo Öhman, Staffan Persson, Aron Widforss och Sören Johansson var kursledare på 
Leda Avdelning del 1 i Rättvik. 

• Kim Krantz, Bo Öhman och Staffan Persson var kursledare på Leda Avdelning del 2 på 
Upplandskurserna. 

• Kim Krantz, Bo Öhman, Staffan Persson och Aron Widforss deltog 19-20 mars i de nationella 
Utbildardagarna i Skåne. 

• Kim Krantz och Bo Öhman deltog 15-17 april i en kurs kring Neuropsykiatriska 
Funktionsnedsättningar på Ransberg. 

• Kim Krantz och Staffan Persson deltog 10-11 november i kurs kring Normkritik på Örnsberg 

• Tobias Skarhed gick under sommaren Scouternas projektledningsutbildning 

Regional utbildningsgrupp 

Regionala Utbildningsgruppen Mitt/Norr med Staffan Persson som ordförande gick in på sitt andra år och 
har under året fortsatt att utvecklas. 

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

Distriktet har stöttat den regionala utbildningsgruppen genom att finansiera distriktets utbildningsteam 
samt med kanslistöd och kopiering. Kostnader för kopiering och material har fakturerats Folkhögskolan. 

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, DASSting, Fångarna i kyrkan och filmkväll. 

Roverscout 
Under året försökte distriktet stödja Roververksamhet i distriktet: 

Under året har fokus legat mera på utmanare och DASS, där Tobias och Henrik är drivande. 
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Fält & Rekrytering 

PR & Information 

Information 
För att ge en bra informationsspridning användes flera metoder: 

• 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. Då Inger under våren uppnådde pensionsålder, 
rekryterades med hjälp av arbetsförmedlingen och försäkringskassan en ny kanslist, Jennie Lundqvist, 
som började den 1 april. 

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. 

Under året har underhållits och hyllor m.m. har städats. Ett säkerhetsskåp har installerats. 
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Slutord av Styrelsen 
Året har präglats av en lugn förändringstakt och ett ökat fokus på leverans och framtid. 

Medlemsantalet har legat på en stabil nivå och en helt ny kår har startat upp.  
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 och Jennie på kansliet och personalen på det regionala 
kansliet som arbetar för att vi ska kunna skapa en bra scoutverksamhet. 

Styrelsen vill speciellt tacka Lars-Eric Gustavsson som i och med detta verksamhetsår avslutar sin 40 år 
långa insats i distriktets styrelsearbete, de sista åren med ekonomi som sin huvudsakliga uppgift. 

Till sist vill vi tacka Landstinget, myndigheter och sponsorer, som genom bidrag gjort det möjligt att hålla 
hög standard på utbildningsverksamhet och kansli. 

 

Västerås 2017-03-30 

 

 

Sören Johansson 

Distriktsordförande 


