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UR
Ungdomsrådet har under året haft den sammansättning som årsmötet
beslutade. Gruppen har haft 13 möten då föreningen har diskuterats och har haft
fortsatt samtal tillsammans med församlingens styrelse gällande
församlingsutveckling. Gruppen har även ordnat så att kursen ”Trygga möten” har
erbjudits till våra ledare. Kursen genomfördes i augusti med Anja Wändahl som
kursledare. De ledare som inte kunde delta vid kurstillfället erbjöds scouternas
webbkurs.
Sofia Osbeck

Skidläger
Under året har Annika och Håkan kollat upp möjligheterna att arrangera skidläger.
Det boende vi tidigare har använt i Trysil var upptaget och vi hittade inget alternativ i
tid för att hinna arrangera en resa våren 2019. Vi har haft kontakt med
Centrumkyrkan och kommit överens om att återuppta planering för ett gemensamt
läger 2020 och hoppas att vi hittar ett lämpligt boende till dess.
Annika Kärnsund

Equmeniahäng
Vi började året med Sagan om Ringen maraton. Vi har varit till Västerås på Balash.
Vi har spelat spel kollat på film och bakat pizza. Vi har även haft en mysig dag i
Fläckebo vid Vindskyddet vid Fläcksjön. Under hösten så har vi testat på
Kreativthäng en gång i månaden. Då har vi gjutit bänkar på baksidan. Det blev
superbra. Vi har även målat pallar och bestick.
Anna Carin Lundén

Söndagshäng
Vi har under året haft söndagshäng i stort sätt alla söndagar med varierat antal barn.
Alltid lika roligt och värdefullt.
Vi har inte haft så många ledare i år men de som varit med och hjälp till är
underbara. Tack till er!!
Anna Carin Lundén

Figurspel
Figurspel fortsätter att vara en väldigt sporadisk aktivitet, det är sex stycken trogna
deltagare och trots att några nya ansikten har dykt upp så är det svårt att få

aktiviteten att växa stadigt. De deltagare som varit med har uppskattat stämningen
och miljön. Även om det bara har varit cirka ett tillfälle i månaden på sin höjd.
Det nya förvaringsutrymmet har funkat utmärkt, då det hjälpt oss att reda ut vad som
tillhör gruppen och vad som tillhört deltagare. Allt som ägs av individuella deltagare
har tagits hem. Figurer och terräng finns att låna, och vi har haft två
introduktionsmatcher för nya spelare.
Christoffer Norling

eQon
Brädspelskonventet eQon har arrangerats med två fullstora eQon, ett på våren och ett
på hösten på våren 2018 med ett fullstort eQon och en eQondag på hösten.
Deltagarantalet har varit runt dussinet bägge gångerna. Planeringsgruppen har
bestått av Emil Fröjdhammar. Vi har fått mycket uppskattning för våra konvent och
vi ämnar fortsätta hålla konvent två gånger om året och även ha spellördagar ibland
under 2019.
Emil Fröjdhammar

Lokaler och miljö
Lokalerna har byggts om för att flytta ner Ungdomsledarens kontor till tidigare
serverrummet. ”Bunkern” har möblerats om med biljardbord och soffa. Våra pallar
har fått en uppfräschning och pingisrummet har blivit innebandyrum. Fortfarande
saknas en plan för att anpassa våra lokaler efter olika funktionsnedsättningar men
samtal har påbörjats.
Sofia Osbeck

Policydokument
Under året har en ledaröverenskommelse som årsmötet 2017 beslutade att godta
spridits och godtagits av nästan alla ledare under året. Ledaröverenskommelsen
behöver spridas ännu mer för att alla ledare ska bli medvetna om den. I övrigt har vi
sett över de policydokument som finns så att de ska vara aktuella.
Sofia Osbeck

Ledarskap: anställda och ideella ledare
Under året har en anställd funnits i församlingen och föreningen. Anna-Carin
Lundén som har en 50% ungdomsledartjänst. Under året har vi i stort sett haft en
trogen ledargrupp, dock något tunn i vissa grupper. Söndagshäng och Equmeniahäng
har varit helt beroende av ungdomsledartjänsten.
Sofia Osbeck

Scout
Scouterna har samlats på onsdagar mellan 18.00 och 19.30. Från januari till
påsklovet var vi främst i SMU-gården därefter på Sofielund fram till höstlovet med ett
sommarlovsuppehåll. Efter höstlovet var vi tillbaka i SMU-gården.
Scouterna har varit indelade i patruller efter åldersgrupper: Patrull Björnarna med
Spårare, patrull Älgarna med Upptäckare, Patrull Vargarna, lite äldre Upptäckare,
Patrull Silverfiskarna med Äventyrare i högstadieåldern ebbade ut under våren
liksom Patrull Gandalfs Flygande Bävrar, våra Utmanarscouter. Flera av de
ungdomar som slutade komma som deltagare hjälpte istället till med några av
höstens aktiviteter och Luciatåget. Equmenia Sala Missionskyrka hade 22
scoutmedlemmar registrerade vid årets slut. Scouterna registrerade 31 samlingar och
noterade 369 bidragsberättigade närvarotillfällen. Denna minskning från föregående
år kan förklaras av att vi inte åkte på sommarläger.
Exempel ur programmet: ”Fångarna i Kyrkan”, Knopar och Surrning,
Kniv/yxa/sågkunskap,Vårläger på Sofielund, Spårning, Tassenatta i Malmköping,
Redo för strömavbrott, Lucia. Vi har använt andaktmaterial där ledarna har turats
om att läsa för scoutgruppen och det har fungerat bra. Under året ledare och faddrar
hjälps år med de olika uppgifterna. Vi har genomfört ledarutbildningen ”alla barn är
lika olika” och konstaterar att den tydliga struktur vi har för våra scoutträffar är
viktigt att värna om så att träffarna ska fungera bra för så många som möjligt.
Ledare: Anna Carin & Fredrik Lundén, Annika & Håkan Kärnsund, Emil
Fröjdhammar, Gudrun Stenman och Sofia Osbeck. Annika som varit kårchef under
året har deltagit i kårledningsträffar för Västmanlands scoutdistrikt vid enstaka
tillfällen. Emil Fröjdhammar representerade föreningen vid demokratijamboreen
som är scouternas högsta beslutande organ i Sverige.
Faddrar: Åke Olofsson och Birgit Näslund.
Annika Kärnsund

Rapporter
Figurspelsgruppen saknar registrerade samlingar.
Andelen medlemmar som är 6–25 år är 64%
25 medlemmar som aktivt registrerat sig, 12 flickor och 13 pojkar.
22 scoutmedlemmar, 11 flickor och 11 pojkar.
71 personer som registrerats som deltagare i olika grupper, varav 11 ledare.
Gruppnamn
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Håkan Kärnsund

