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1 Kåren 

1.1 Kårstyrelsen (KS) 

Kårstyrelsen har under året bestått av följande ledamöter: 

• Ordinarie ledamöter 
o Ordförande: Annika Karlsson 
o Vice ordförande, sekreterare: Karl Ekvall 
o Kassör: Håkan Kainert 
o Elin Karlsson 
o Liza Andersson 
o Maria Strandh 
o Jonas Ljungdahl 

• Suppleanter 
o Ulf Bodmar 
o Thorbjörn Sundragon 

 
Till Kårstyrelsens (KS) möten har en representant från varje avdelning varit adjungerad. Alla 
medlemmar i kåren har varit välkomna att delta vid mötena. Kåren arrangerade även en 
upptaktshelg i januari och en i augusti, inför terminsstarterna. 

Under året har KS haft 10 protokollförda möten, samt ett antal informella träffar. Kårstämma 
hölls den 20 mars, då alla medlemmar i kåren var välkomna att vara med. Protokoll från stämman 
och kårstyrelsemöten hålls tillgängliga för medlemmarna via e-post och på kårens hemsida. 

Kåren har deltagit med delegater på distriktsstämman i Göteborgs Scoutdistrikt. 

Tuve Scoutkår är med i föreningsrådet Tuve-Säve, där en majoritet av föreningarna i stadsdelen är 
representerade. Föreningsrådet har medel för riktade bidrag till förfogande, och samordnar även 
en del arrangemang. En ledamot i KS är sekreterare i föreningsrådets styrelse.  

3 medlemmar i Tuve Scoutkår är med i Göteborgscouternas stiftelse och 1 medlem är aktiv i 
Rover- och Utmanarutskottet inom Göteborgs scoutdistrikt. 

1.2 Medlemmar 

Vid verksamhetsårets utgång bestod kåren av 148 medlemmar (2018: 126), varav 101 är 25 år eller 
yngre (2018: 81). 47% av kårens medlemmar är kvinnor (2018: 49%).  

16 ledare och assistenter och 3 funktionärer har ansvarat för verksamhetens utformning, utöver 
kårstyrelsen.  

2 Verksamhet 

Kårens verksamhet har bedrivits i 5 avdelningar: Spåraravdelningen Oceanen (uppdelad i två 
underavdelningar), upptäckaravdelningen Vilddjuren, äventyraravdelningen Gamma ch 
utmanarlaget Pork Pie 
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2.1 Kårgemensam verksamhet 

2.1.1 Upptakt inför vårterminen – Myshelg 

Ett 16 tal ledare och funktionärer samlades på Västerlanda den 12 januari och pratade igenom den 
kommande terminen och sommaren.  

2.1.2 Ledaraktivitet 

Fredagen den 14 juni var vi ett stort gäng ledare och funktionärer från Tuve scoutskår som 
samlades på Håkans fritidshus vid Stendammen i Västerlanda. Middag intogs på den närliggande 
fotbollsföreningens klubbhus – god mat, musikquiz och en helkväll att hinna prata med sina 
scoutkompisar. Övernattning skedde i Håkans hus – människor högt och lågt – underbar känsla. 
På lördagen gick vi pilgrimsleden i Västerlanda – ca 11 km – i STRÅLANDE solsken – fick vi se 
nya delar av ett område som många av oss trodde att vi visste allt om.  

2.1.3 Sommarläger 

Den 28/7 till 3/8 var Tuve Scoutkår på sommarlägret GBG2019 på Kragenäs. Vi bodde i samma 
by som Långängens Scoutkår. Vi var ca 60 medlemmar från kåren som deltog och vi hittade på 
mycket skoj under dagarna. Såpabandy, samarbetsövningar, kanotpaddling och olika lekar. För det 
mesta var det soligt och varmt med mycket bad. En morgon vaknade vi däremot till hård vind och 
vårt ena stjärntält hade gått sönder och blåst ner och det andra var inte heller långt borta. På 
Långängens del av byn byggdes snabbt ett mysigt vindskydd att äta under istället. Kårerna 
samarbetade också mycket bra och fick till en riktigt fin portal till vår by. Under en av dagarna 
hölls en heldagsaktivitet för hela lägret där varje kår fick ansvara för en lek/tävling som scouterna, 
i patruller, fick gå runt och utföra. I Tuve håll vi i den populära sammarbetsövningen att fånga upp 
klossar i en ruta med hjälp av en krok i flera snören (svårt att beskriva). Klossarna var vackert 
målade som utomjordingar. I övrigt bjöd lägret på lägerbål, café med karaoke och såklart en 
lägerkiosk! 

2.1.4 Upptakt inför höstterminen – Skördefest 

21 auagusti samlades vi i GV för en Skördefest – ett 20-tal ledare och funktionärer. Inför hösten 
stod vi med många positiva utmaningar – ca 48 barn på kö i varierande ålder. Har vi möjlighet att 
starta en till upptäckaravdelning eller mäktar nuvarande Vilddjuren med? Genomgång av ledare 
och möjligheter så kör vi på som tidigare – men förbehållet att vi behöver återbesöka detta på 
Myshelgen 2020. Vi startar ett nytt utmanarlag – första på 3-4 år – jätteskoj – och Ulf tar hand om 
det. Sommarläger nästa år blir Kandersteg med Långängen, och vi siktar på Kristiflygareläger – 
men det återkommer vi till på Myshelgen. 

2.1.5 Julavslutning 

Lördagen den 7 december ordnande scoutkåren julavslutning vid GV. Det serverades glögg och 
varm choklad, lussebullar, pepparkakor och skumtomtar. Ett 70-tal medlemmar och familjer kom. 
Vi avslutade med ett stort lägerbål och invigning av scouter – där vi invigde runt ett 30-tal nya 
scouter – största invigningen på länge. 
Efter avslutningen åkte ett 20-tal ledare/funktionärer och utmanare upp till Västerlanda för ett 
någorlunda traditionsenligt Adventsgille – härlig kväll med god mat, härliga samtal och tid att 
stanna upp och njuta av kommande jultider. 
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2.2 Avdelningarnas verksamhet 

2.2.1 Spårare – avdelning Oceanen 

Spårarna har under 2019 fortsatt med iupplägget att ha 2 åldergrupper samma kväll med delvis 
samma ledarteam – där föräldrar har supportat på sina barns timme. Det fungerar jättebra och är 
ett koncept så tål en hel del. Det har varit 2 övernattningar under året – en på våren och en på 
hösten – och man har deltagit på distriktslägret på Kragenäs med ett 20 tal barn och 5 ledare. 
Under våren så deltog man på distriktsevenemanget Äventyret med 3 patruller.  
Avdelningen har 6 ledare och ca 35 barn som mest. På avdelningaren finns även 3 assistenter från 
äventyrsavdelningen Gamma. 

2.2.2 Upptäckare – avdelning Vilddjuren 

Upptäckaravdelningen Vilddjuren har haft en mycket stort år med stundtals 30 barn på 
avdelningen. Avdelningen har drivits av 5 aktiva ledare som haft ett mycket ambitiöst program – 
med 2-3 helgaktiviteter per termin och som också deltog på distriktslägret på Kragenäs på 
sommaren med ca 15 deltagare.  

2.2.3 Äventyrare – avdelning Gamma 

Gamma har under 2019 vuxit en hel del – vi har idag en avdelning på ca 20 äventyrare vilket är 
mer än på länge. 3 ledare leder och driver den avdelning – med ett patrullsystem och utifrån en 
individuell bas. Med övernattningar och hajker får scouterna en chans att pröva på scoutings alla 
möjligheter av aktiviteter i naturen. Även Gamma deltog på distriktslägret Gbg2019 – med ett 10-
tal scouter. 

2.2.4 Utmanare – Pork Pie 

Äntligen har vi ett nytt utmanarlag – Pork Pie. Laget består av 4 aktiva utmanare och 1 passiv 
tillsammans med en ledare. De har möten samtidigt som vår upptäckare – så till viss del är de med 
och hjälper till på den avdelningen. Då laget startade hösten 2019 så har inte så mycket hänt ännu 
– men de var med och drev caféet på vår Floppis. 
 

3 Övrigt i kåren 

3.1 Hus och materiel 

Tuve scoutkår hyr föreningslokalen ”Gula Villan” på Glöstorpsvägen 50, av Fastighetskontoret i 
Göteborg sedan 1998. Under 2019 har inga större arbeten vidtagits. 

3.2 Ledarvård, utbildning och rekrytering 

Alla ledare och funktionärer har gått Scouternas webkurs ”Trygga möten”.   

3.3 Information 

Adressen till kårens hemsida är https://tuve.scout.se. Ett antal ledare och funktionärer har fått 
användarbehörigheter att redigera på sidan. Kårpost skickas via e-post till alla medlemmar över 15 
år. Viktig information som kallelse till stämman skickas dessutom med vanlig post till dem som 
saknar e-postadress. Kåren finns dessutom på en Facebook-sida, där information från hemsidan 
och annat matnyttigt läggs ut. 

https://tuve.scout.se/
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Budgetförslag Tuve Scoutkår 2020Reviderat förslagFörslag 2020 Utfall 2019 Budget 2019 Utfall 2018 Utfall 2017

Medlemsavgifter 65 000 kr         65 000 kr     52 800 kr    40 000 kr     42 495 kr    46 377 kr   Förslag höjning 50/termin för scouter
Bingolotto/Bingo 20 000 kr         20 000 kr     21 964 kr    20 000 kr     21 495 kr    27 105 kr   
Blomförsäljning mm 40 000 kr         40 000 kr     39 833 kr    35 000 kr     31 573 kr    35 006 kr   

Kommunala/statliga bidrag* 75 000 kr         80 000 kr     76 442 kr    60 000 kr     62 206 kr    57 678 kr   

* 2019 års utfallssiffra är prognosen för lägerbidrag 
(som inkluderas i denna siffra) beräknat på 
inskickade ansökningar. 20kr per natt.

Hyresintäkter VL/GV 30 000 kr         60 000 kr     63 050 kr    65 000 kr     65 600 kr    84 159 kr   

Läger, arrangemang, stämmor 23 000 kr-         23 000 kr-     5 460 kr-      23 000 kr-     22 625 kr-    31 308 kr-   
Kommentar 2019: Kristimmelsfärdslägret gav 13 442 
kr i vinst (budgeterad förlust 5 000 kr)

  Sommarläger
Kommentar 2019: Distriktslägret gav 8 533 kr i förlust 
(budgeterad förlust 10 000 kr)

Avdelningspengar 9 000 kr-           9 000 kr-       8 009 kr-      6 500 kr-        6 800 kr-      6 500 kr-     
Programmaterial 3 000 kr-           3 000 kr-       3 795 kr-      6 000 kr-        6 059 kr-      5 360 kr-     
Halsdukar 5 000 kr-           5 000 kr-       60 kr            4 576 kr-     
Lokalhyra GV 67 000 kr-         67 000 kr-     66 275 kr-    67 000 kr-     65 290 kr-    69 682 kr-   
EL GV 10 000 kr-         10 000 kr-     8 812 kr-      14 000 kr-     13 849 kr-    4 417 kr-     
EL/värme VL**** 40 000 kr-         40 000 kr-     46 778 kr-    40 000 kr-     49 710 kr-    50 926 kr-   
Fjärrvärme GV 11 000 kr-         11 000 kr-     10 212 kr-    11 000 kr-     10 323 kr-    11 688 kr-   
VA GV 5 700 kr-           5 700 kr-       5 657 kr-      5 500 kr-        5 389 kr-      5 841 kr-     
Sophämtning VL 4 500 kr-           4 500 kr-       4 396 kr-      4 000 kr-        3 889 kr-      3 845 kr-     
Larm GV 5 000 kr-           4 500 kr-       4 393 kr-      4 500 kr-        9 621 kr-      7 312 kr-     
Underhåll/förbättring GV 1 000 kr-           1 000 kr-       652 kr-          1 000 kr-        830 kr-         697 kr-        
Underhåll/förbättring VL 15 000 kr-         15 000 kr-     140 900 kr-  15 000 kr-     13 692 kr-    14 772 kr-   
Div driftskostnader VL 5 000 kr-           5 000 kr-       8 981 kr-      5 000 kr-        3 976 kr-      14 789 kr-   
Inköp material 6 000 kr-           6 000 kr-       27 641 kr-    6 000 kr-        5 495 kr-      7 457 kr-     
Telefon, porto 200 kr-              200 kr-           211 kr-          150 kr-           4 923 kr-      4 201 kr-     
Försäkring 9 455 kr-           9 455 kr-       8 331 kr-      8 331 kr-        9 479 kr-      8 722 kr-     
Medlemsavgifter 500 kr-              500 kr-           200 kr-          2 000 kr-        1 900 kr-      1 500 kr-     
Gåvor, övr 500 kr-              500 kr-           -  kr          500 kr-           120 kr-         616 kr-        
Bankkostnader 2 000 kr-           2 000 kr-       2 004 kr-      1 860 kr-        1 862 kr-      1 770 kr-     
Ränteintäkter 1 600 kr           1 600 kr       1 561 kr      1 500 kr        1 376 kr      4 114 kr     

8 745 kr          44 245 kr    96 997 kr-   159 kr          11 087 kr-   1 540 kr-    
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1 Kåren 

Kårstyrelsen ansvarar för löpande beslutsfattande och räknar med att hålla 12 protokollförda 
möten under året, samt arrangera kårstämman. 

Kårstyrelsen ansvarar för att alla medlemmar är registrerade i Scoutnet och att alla medlemmar 
som slutar avregistreras.  

Kårstyrelsen ansvarar för att alla registrerade medlemmar finns tillgängliga i appen för 
närvaroregistrering, som skall användas vid rapportering till Göteborgs kommun (IoFF). 
Avdelningarna ansvarar för att rapportera närvaro. 

2 Avdelningarnas verksamhet 

Under 2020 kommer vi att ha följande avdelningar aktiva: 

• Två spåraravdelningar för åldersgrupperna 8-9 år och 9-10 år 

• En upptäckaravdelning  

• En äventyraravdelning. 

• Ett utmanarlag 
 
Viss rover- och vuxenverksamhet kommer att bedrivas 
 

2.1 Programmaterial 
Förbrukningsmaterial på avdelningarna skall täckas av avdelningspengarna.   
   
Annat programmateriel, såsom kartor, böcker etc skall köpas vid behov så att vi håller befintlig 
standard. 

3 Arrangemang 

3.1 Avdelningarnas helgarrangemang 
Vi räknar med att ha följande avdelningsarrangemang:      

Avdelning Typ Antal Antal 
deltagare/tillfälle 

Spårare Hujk 2 25 

Upptäckare Hujk 4 20 

Äventyrarna Hajk/Hujk 4 10 

Utmanare Hajk/Hujk 3 5 

E18 Hajk/Hujk 1 10 

Totalt  14 70 

3.2 Kår- / Vuxenaktiviteter 
Vi räknar med att ha följande arrangemang på kårnivå: 
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Arrangemang Antal Antal 
deltagare/tillfälle 

Myshelg 1 15 

Kårkväll 0  

Distriktstävlingar/Äventyret 1 10 

Våravslutning 1 70 

Skördefest 1 15 

Långhajk 0  

Julavslutning 1 70 

3.3 Läger 
Vi räknar med att arrangera följande lägervistelser på kårnivå under året 

Arrangemang Antal Antal 
deltagare/tillfälle 

Sommarläger Kandersteg 1 50 

Läger Kristi Himmelsfärd 1 65 

 

4 Ledarutveckling och rekrytering 

Vi räknar med att kårens vuxna kommer att delta i följande kurser och arangemang: 

Antal Kurs Deltagare Summa 

1 GPK 4 4 

 BAS   

 SCOUT   

 TG   

 Mandalaysegling   

 Blå Hajk   

 Övr Distrikt   

 Övr Förbund   

4.1 Ledaraktivieter   
Vi fortsätter med våra vanliga planeringshelger myshelg och skördefest. Utöver detta kommer vi 
att ordna någon kväll för en gemensam ledaraktivitet, såsom fika, middag, spontanhajk eller 
liknande. 
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4.2 Rekryteringsaktivieter  
Vi kommer att utvärdera behovet av att genomföra en rekryteringskampanj till hösten för att fylla 
våra spårar- och upptäckaravdelningar. Vi skall rekrytera ledare för att bibehålla övriga avdelningar 
och få dem väl besatta. Vi skall införskaffa tillräckligt med lämpligt rekryteringsmaterial, främst 
från förbundet. Vi skall ta del av utvecklingkonsulentens resurser och använda dem på bästa sätt. 

5 Hus & Materiel  

5.1 Gula Villan        
Det finns ingen gruppering som formellt är utsedd att sköta Gula Villan, utan ansvaret vilar på KS. 
Avdelningarna ansvarar för städning enligt ett schema som tas fram inför varje termin. KS kallar 
till särskilda dagar/kvällar för större arbeten, såsom röjning och reparationer. KS ansvarar även för 
gräsklippning under sommaren och ansatsen är att få hjälp från föräldrar som kan teckna sig på ett 
schema. 
 

5.2 Materialansvarig  
Underhåller och anskaffar läger- och hajk- samt visst förbrukningsmaterial mm. 

6 Västerlanda 

Kårstyrelsen ansvarar formellt för skötseln av Västerlanda och anordnar minst en arbetshelg per 
termin för större arbeten och storstädning. Vuxna, funktionärer och föräldrar kallas då. 

KS ansvarar även för administration vid uthyrning (nyckel, kontrakt mm) och att tillse att rätt 
information finns tillgänglig. 

I årets plan ligger att undersöka möjligheterna till dränering av ängen. 

7 Information/IT  

Internt skickar vi kårpost till alla vuxna medlemmar normalt 1 gång per månad via e-post. Andra 
informationskanaler är hemsidan www.tuve.scout.se och sociala medier som Facebook.  

Några avdelningar använder även Google Drive för dokumenthantering och Doodle för planering. 

Information till avdelningarna förmedlas mestadels via e-post. 

Vi uppdaterar vår kårhandbok kontinuerligt. 

I arkivet sparar vi dokument som protokoll och övriga formella handlingar. Ideellt sparas även 
foton, gamla loggböcker mm. 

8 Ekonomi 

Styrelsens uppdrag är att hålla ekonomin i god balans. Styrelsen ska hålla en god buffert i 
balanserad vinst. De största intäktskällorna är: 

• Medlemsavgifter 

• Julblomförsäljning, alla medlemmar skall sälja julblommor under november-december. 

• Aktivitetsstöd från IoFF 

• Lokalbidrag 

http://www.tuve.scout.se/
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• Statsbidrag från MUCF 

• Bidrag från stiftelser och fonder 

9 Andra föreningar 

Scoutkåren är engagerad i följande relationer med andra föreningar:     

• Göteborgs scoutdistrikt där vi deltar i stämmor och råd, kurser och arrangemang, är med 
och bemannar olika arbetsgrupper.     

• Scouterna. Här engagerar sig enskilda medlemmar om så önskas 

• Göteborgscouternas Stiftelse 

• Studieförbundet SENSUS. Arrangemang av studiecirklar. 

• Föreningsråd Tuve-Säve där vi ingår i styrelsen 

• Göteborgscouternas Stiftelse   
 

 

 


