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Det nya året är snart två månader gammalt och vi börjar så smått vänja oss vid att 
skriva och säga 2016. För många vuxna började året med glädje, kamratskap och nya 
kunskaper på Kick-offen i Brålanda. Efter ett år med många härliga scoutminnen, 
försäljningsrekord i julförsäljningen, ökat medlemsantal i kåren och välkomnande av 
palestinska scouter i vår kår, får vi nu blicka fram emot nya scoutmöten, läger och 
upplevelser tillsammans. Sommarens höjdpunkt blir kårlägret Hakuna Matata på 
Kragenäs men vid varje träff i Scouterna får vi möjlighet att tillsammans göra unga 
människor redo för livet. !
Kårstämma 
Vill du vara med och påverka vad som händer i kåren? Då är kårstämman tillfället för 
dig!Den 6 mars har vi kårstämma och den kommer hållas på Dannebacken. Vi i 
styrelsen hoppas se så många av er som möjlig där. Har du specialkost hör då gärna av 
dig och informera om detta. !
Fler ska få uppleva scouting - En kväll med fokus på vuxenrekrytering 
Västra kansliet bjuder in till tre kvällar i regionen med fokus vuxenrekrytering och 
den 18 april kommer de till Trollhättan. Vi vill att alla avdelningar försöker skickar 
minst en representant för vi vet att det finns ett behov av fler vuxna i Scouterna 
och därför vill vi att ni ska prioritera detta. Alla intresserade är givetvis välkomna!
Anmäl er till info@trollhattansscoutkår.se senast 14april. !
Scouterna är efterfrågade!!! 
Trollhättans scoutkår blir allt mer efterfrågade i kommunala sammanhang vilket vi i 
styrelsen tycker är roligt. Vi syns, och vi finns men det kräver också resurser. Vi har 
blivit tillfrågade om att vara med på följande aktiviteter: !
Hela Kronan Gungar, Kronogårds torg 11-17 den 5 maj, En festivaldag med 
aktiviteter, mat, kulturella utbyten och en massa människor. Vid intresse om 
deltagande, kontakta Fanny. !
Födelsedagskalaset/Jubileumsmässan, Drottningtorget, 20-21 augusti. Trollhättans 
stad vill visa upp sitt föreningsliv i och med 100 års firande. I ett folkhav önskar de 
att vi finns med och visar upp vår verksamhet.  
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Tramp100, Sjuntorp, ca kl. 10-15 den 10 september. Scouterna önskas stå och grilla 
korv och visa en aktivitet i samband med att cykelfrämjandet tar med cyklister ut till 
Sjuntorp från centrala Trollhättan.  !
Sollägret – det 43:e lägret  
SOLLÄGER, hajken för spårare, ledare och föräldrar  
NÄR: Lördag och söndag den 21-22 maj 2016 
VAR: Karlsro Gården, Öxnered, Vänersborg  
LOGI: Vi sover i tält eller inomhus vid behov.  
PROGRAM: Spännande scoutspår i skog, sjö och mark, lekar, lägerbål och mat förstås.  
INBJUDAN kommer inom kort. Men boka dagarna och sprid informationen.Vid frågor, 
kontakta Louise. !
Hakuna Matata – Årets kårläger på Kragenäs 
Mellan torsdag och söndag, 4-7 augusti kommer årets kårläger att äga rum vid 
västkustens pärla, Kragenäs. Temat kommer att vara Hakuna Matata. Vi söker fler 
ledare eller föräldrar som kan vara med och göra lägret möjligt för våra scouter. 
Maila in intresse till info@trollhattansscoutkar.se !!!!!!!!!!!
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Scouthälsningar!
styrelsen
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