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Handbok för ledare inom Trollhättans scoutkår 

Välkommen som ledare i Trollhättans Scoutkår. 

 

Trollhättans scoutkår bildades 16 oktober 1910 och var en av Sveriges första scoutkårer. 

Idag är vi ca 200 medlemmar och finns med verksamhet på tre olika platser i Trollhättan, Lextorp, 

Dannebacken och Lipered 

 

I denna kortfattade handbok vill vi göra dig som ledare i Trollhättans scoutkår uppmärksam på om 

vad du bör tänka på i det vanliga avdelningsarbetet samt säkerställa en trygg och säker 

scoutverksamhet i kårens alla aktiviteter. 

 

Genom boken ska du som ledare snabbt få svar på frågor som ofta ställs av nya ledare hos oss.  

 

Är det något som du saknar, hör av dig till info@thnscout.se så kompletterar vi. 

Senaste uppdaterade upplagan av ledarhandboken finns på vår Drive. 

 

Varmt välkommen som ledare hos oss! 

 

  

Styrelsen  

September 2019 

 

 

Trollhätteropet 

Troll, Troll, Troll 

häää, häää, häää 

ta, ta, tan 

Trollhättan 

Här var det scouter från kraftverksstaden 

Vi ska vara gôr bra. 

Hela dagen kraftcentralen 
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Mer om kåren 

Trollhättans Scoutkår är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden och ingår i 

Scouterna.  

Under året har kåren ett antal ledarträffar, bl.a. Grenträffen som är en samling för alla 

avdelningsledare för att planera program, träffas och få gemensam information om kommande 

verksamhetsår. 

Vårt årsmöte, som kallas stämma, hålls i mars. Alla medlemmar bjuds in genom anslag i lokalerna. 

Vi äger och förvaltar tre fastigheter i Trollhättan. Vad som gäller för respektive hus finns under 

rubriken ”Våra hus”. 

 

Hemsida: 

www.trollhattansscoutkar.se är kårens hemsida här har alla avdelningar en egen sida där program 

m.m. presenteras. Det är bra om ert ledarteam ser till att er avdelnings sida är uppdaterad så att 

scouterna vet när det är möten. Även www.thnscout.se fungerar och då slussas man direkt till vår 

sida, men vi använder inte den adressen utåt. 

 

Kontakt 

Du får gärna kontakta styrelsen om du har några frågor eller idéer. 

Varje hus har två kontaktpersoner i styrelsen, telefon och e-post hittar du på hemsidan. 

Kåren nås genom e-postadressen info@thnscout.se  

Styrelsen skickar regelbundet ut Nyhetsbrev till dig som ledare/funktionär med aktuell information. 

 

Mentor 

Varje ny ledare får en mentor som kontaktperson. De flesta frågorna kan dina ledarkollegor svara på 

men det kan vara skönt att ha ytterligare en kontakt att fråga om saker. 

 

IT-stöd/e-post m.m. 

Varje avdelning har en mailadress som är kopplad till din personliga scout e-postadress 

( fornamn.efternamn@thnscout.se). 

Vår IT-Lösning är via Google vilket ger dig mer än bara en e-postadress. 

Varje avdelning har en drive, kopplad till din e-postadress, där vi lagrar anmälningsformulär, 

närvarokort, infolappar m.m. Du har även tillgång till en allmän mapp som är gemensam för alla 

ledare och funktionärer i kåren. 

Du behöver (ska inte) spara scoutdokument på egen dator/drive. 

Efter att du är registrerad som medlem kommer du att få utbildning av vår IT-Grupp (webmaster). 

 

 

http://www.trollhattansscoutkar.se/
http://www.thnscout.se/
mailto:info@thnscout.se
mailto:fornamn.efternamn@thnscout.se
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Att vara ledare 

Trygga möten 

Alla ledare och funktionärer (som har kontakt med scouterna) skall gå webkursen Trygga möten. Det 

är en utbildning i hur man som vuxen uppträder som ungdomsledare. 

http://tryggamoten.scout.se/ är adressen. Du loggar in med medlemsnummer och lösenord, detta får 

du via kårens medlemsregistrerare. Kursen skall genomföras vart 3:e år. Efter godkänd kurs går du 

ett intyg som du skickar till medlem@thnscout.se så att det registreras under din medlemsprofil. 

Ledarutbildning 

För dig som vill lära dig mer finns det ledarutbildningar. Dessa är normalt kostnadsfria för dig som 

ledare. Här lär du dig hur vi lär ut inom scouting, tips på programaktiviteter m.m. 

Mer information om detta får du av KUL- Kårutbildaren som du kan mejla på kul@thnscout.se   

Medlemsavgift 

Du som aktiv ledare har reducerad medlemsavgift och betalar endast 25:-/termin.  

Närvaroredovisning 

Vid varje möte/aktivitet noteras närvaro av scouter och ledare. Detta ligger sedan till grund till de 

bidrag vi söker från kommunen för vår verksamhet. 

Patrullredovisning 

I december varje år görs en redovisning av de aktiviteter som avdelningen/patrullen gjort under året. 

Detta skall göras under ett möte och det är i första hand scouterna själva som gör denna med stöd av 

ledarna. Det är bra att planera in ett möte i december för denna aktivitet. 

Underlaget lämnar du till kassören och i mars skall du som ledare gå in via scoutnet.se och 

godkänna redovisningen. Den ligger till grund för statlig ungdomspeng. När det är dags för detta 

kommer det ett mail som talar om att underlaget är inlagt och att det är dags för godkännande. 

Terminsprogram/Aktivitetsanmälan 

Inför varje termin skapar avdelningens ledarteam ett terminsprogram där ni lägger in alla kommande 

mötestillfällen (veckomöten och hajker). Det är ett mål att alla avdelningar skall ha minst en 

hajk/övernattning per termin. 

Avdelningens program läggs in i en funktion på vår hemsida som sedan automatiskt genererar ett 

avdelningsspecifikt terminsprogram. Tack vare detta så kan alla föräldrar och scouter se på sin 

avdelningssida vad som kommer att ske under terminen. Det underlättar även för dig som ledare att 

alltid ha tillgång till programmet och anmälningar. 

När det gäller hajker eller aktiviteter som innebär resa (med bil eller kollektivtrafik) skall även en 

anmälan tas in via hemsidan. Detta för att styrelsen snabbt skall kunna hjälpa till om något oförutsett 

händer. 

Hur du praktiskt skapar både terminsprogram och anmälan får du hjälp av vår webmaster, som nås 

på e-post webmaster@thnscout.se   

  

http://tryggamoten.scout.se/
mailto:medlem@thnscout.se
mailto:kul@thnscout.se
mailto:webmaster@thnscout.se
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Mer om avdelningshemsidan 

Kontaktuppgifter till er som ledare finns även detta på avdelningens hemsida, det är trevligt om du vill 

vara på bild, då känner nya scouter och andra ledarkollegor i kåren igen dig när ni träffas. 

Du får efter att du träffat webmaster ett eget login så att du själv kan uppdatera sidan. 

Varje avdelning har en egen blogg, där du eller dina ledarkollegor kan skriva och publicera bilder från 

era aktiviteter. 

På hemsidan finns en flik ”Intranet” här har vi samlat diverse tips på aktiviteter, dokument och 

information som bara kan ses om du har ett log in. 

Avdelningen 

Så här är ett avdelningsmöte uppbyggt 

I exemplet är temat Eld 

Samling med ceremoni som ALLTID är samma oavsett dagens tema. T.ex. att man tänder en lykta. 

Då vet scouterna att mötet har börjat. 

Närvaro, du fyller i en närvarolista om vilka som är med på dagens möte. Dessa finns digitalt och är 

förtryckta. 

Programpass 1. Ni berättar om olika eldar, var man inte skall elda, hur man larmar osv. 

Lek. Det är bra att bryta mötet med en lek så att scouterna för springa av sig. Denna kan vara med 

anknytning till dagens tema.  

Programpass 2. T.ex. att ni gör upp eld 

Summering. Prata igenom och reflektera över dagens möte. Vad lärde vi oss, vad gick bra, vad 

kunde vi göra bättre. T.ex. det går lättare att tända elden om man samlat ihop mycket torra 

småpinnar, precis som vi förklarade innan leken. 

Avslutningsceremoni, som alltid är samma. T.ex. Släcka lyktan och sedan Trollhätteropet. Det är en 

signal till scouterna om att mötet är slut. 

 

På hemsidan finns länk till Scouternas aktivitetsbank, här kan du hitta en mängd olika förlag på 

möten med beskrivningar, lekar, hajk idéer, m.m. Surfa runt och bli inspirerad! Här finns även förslag 

på färdiga terminsprogram. 

På kårens intranet finns även färdiga foldrar för sjukvård och knophäften för utskrift. (lär dig slå 

knopar via appen Knopar 3D (Knots 3D) finns för både Android och iPhone). 

Fråga gärna andra ledare, vad de gjort på sina möten som scouterna tyckte var roligt. Involvera 

gärna scouterna med att fråga vad de vill göra och vilka förväntningar de har. 

Recept för att baka och laga mat finns även detta på vår hemsida! Du får gärna komplettera med nya 

recept!  

  



6 
 

 

Avdelningsbidrag 

Avdelningen har 25 kr per scout och termin för att användas till programmet t.ex. ingredienser för 

bakning, tyg, byggmateriel osv. Detta fås genom att man mailar kontonummer till 

kassor@thnscout.se med information om vilken avdelning och termin det gäller. Dessa pengar 

behöver du inte redovisa med kvitto och ev. överskott sparas till nästa termin. 

Det går också att söka ett utökat bidrag. Skicka e-post till kassören och beskriv vad ni behöver utökat 

bidrag till. Beviljat bidrag skall redovisas med kvitto alternativt att det kommer en faktura som kåren 

betalar direkt. Detta kan användas till t.ex. bad avgift, hyra av hajklokal eller dyrare 

hantverksmateriel. 

Materiel 

Det finns program materiel på husen t.ex. brännpennor, Trangiakök, vindskydd, läder, sysaker, 

muurikkor, m.m. 

Utöver det material som finns på alla hus, finns annat material. Vilket material som finns var kan du 

hitta på intranätet. Du kan även fråga dina kollegor om de vet vad som finns eller mejla till 

info@thnscout.se om det är något som du saknar. Det du söker kanske redan finns eller så vet vi vart 

man kan låna det. 

Medlemsregistrering 

När ni har en ny scout, så får de vara med på 3 prova på möten. Därefter skall de registrera sig som 

medlem via kårens hemsida. Det finns information på alla hus, om hur scouterna skall gå tillväga som 

man kan dela ut till föräldrar.  

När detta är gjort får ni automatiskt en kopia på registreringen till avdelningsmailen och 

medlemsregistreraren lägger in uppgifterna i scouternas centrala medlemsregister, Scoutnet. Du som 

ledare kan logga in i Scoutnet och se kontaktuppgifter m.m. Däremot läggs inte information om 

intoleranser/allergier in i Scoutnet. Se även separat GDPRdokument. 

Medlemsavgift scouten: 

Terminsavgiften beslutas av kårstämman och är för närvarande 250 kr per termin. Kåren har även 

familjeavgift så att from tredje medlemmen i samma familj betalar 75kr/termin. Det centrala kansliet 

för Scouterna skickar ut inbetalningskort. Det kan dröja ett par månader från det att scouten 

registrerat sig till att inbetalningskortet skickas. 

I avgiften ingår tidningen Scout och en försäkring (som även du som ledare har) mer om försäkringen 

se www.scouterna.se.  

Julförsäljning 

Under november säljer scouterna ljus och almanackor. Det skickas ut information till alla avdelningar 

om vad som gäller för årets försäljning och det är du som ledare som ansvarar för att lämna ut sålda 

varor till scouten samt att samla in pengarna och redovisa dessa till kassören.  

  

mailto:kassor@thnscout.se
mailto:info@thnscout.se
http://www.scouterna.se/
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Säkerhet 

Om det som INTE ska hända HÄNDER 

Som ledare är det viktigt att du tänker på din egen säkerhet då du som vuxen är ansvarig för att 

larma vid olyckor. Det finns första förband och brandsläckare i varje lokal. 

Om något händer så larmas i första hand 112, därefter kårordförande. Ni beslutar tillsammans om 

vem som kontaktar föräldrar/anhöriga och vid behov även förbundets jourtelefon. Det är bra att ha en 

hemmakontakt vid hajker. Det kan vara en ledarkollega eller en förälder som vet var ni är och har 

tillgång till alla kontaktuppgifter. Denne kan då kontakta ordföranden i ert ställe vid behov och du som 

ledare kan istället fokusera på vad som händer på platsen. 

Vid allvarligare tillbud eller olyckor finns det stöd för hur kåren ska agera. Förbundet har 

jourberedskap året om och det finns ett journummer som ständigt bemannas. 

Journumret är 08-568 432 22. 

Förbundet ansvarar för massmedial kontakt. Vid behov finns även professionellt krisstöd att få på 

samma journummer. 

Praktiskt 

Nyckel/Bomkod 

Alla ledare bör ha en nyckel till lokalen. Denna kan kvittas ut av husansvarig i styrelsen och du sätter 

in en deposition på kårens konto som man får tillbaka när man lämnar nyckeln. 

För att komma ut till stugan i Lipered behöver man koden till bommen. Denna byts ibland. Aktuell kod 

hittas alltid på intranätet när du loggar in.  

 

Förråd och materiel  

Kåren har mycket material som kan användas i avdelningsverksamheten. Visst material kan finnas 

på ett av husen men mycket finns i lägerförrådets ytter del. Dit kommer alla in som har en 

scoutnyckel. Till det inre förrådet är bara materielgruppen som har nyckel.  

Materialet i scoutlokalerna är till för alla avdelningar. Där skall finnas material för den vanliga 

avdelningsverksamheten samt för utflykter och mindre hajker. Tänk på att flera avdelningar kan 

behöva använda materialet på huset samtidigt. Var därför noga med att kommunicera med 

varandra. Även scouterna i Lipered åker på hajk vilket gör att Liperedhusets material kan vara 

någon annanstans.  

Om det behövs material från lägerförrådet så skickas en förfrågan i god tid (minst 1 vecka innan) till 

grejor@thnscout.se Material anses inte bokat utan en bekräftelse. 

Om något material gått sönder påtala detta vid återlämnandet. Gäller det material på huset så ta 

kontakt med ”grejor” för att se om det finns ersättningsmaterial/reservdelar. 

I lägerförrådet finns 4 kit med ryggsäck, liggunderlag, sovsäck och sovsäckslakan för utlåning till 

äventyrarscouter och äldre.  Det är dyrare utrustning som skall klara uteövernattningar även höst 

och tidig vår. Detta bokas via Grejormailen och lämnas tillbaka helt och rent. För 

Spårare/upptäckare finns det en del utrustning att låna på husen. 

mailto:grejor@thnscout.se
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Boka hus, kanoter kärra m.m. 

För det vanliga veckomötet är lokalen redan bokad för er avdelning. Om ni skall använda någon av 

de andra lokalerna i verksamheten så bokas dessa i på hemsidan. Även kanoterna och kärran bokas 

inom verksamheten på hemsidan. 

Kärran kan även bokas privat av medlemmar och kostar då 50kr/dag. I lådan fram på kärran finns det 

spännband samt allt annat du behöver för att kunna använda den. Nyckel till lokalen passar till lådan. 

Både kärran och kanoterna förvaras på Lipered. 

Våra hus 

Kåren äger tre fastigheter på Dannebacken, Lextorp och vid Liperedssjön i Sjuntorp. Vi har 

verksamhet på alla tre lokalerna men de hyrs även ut till andra. Alla hus är helt drogfria även vid 

uthyrningar. Då många avdelningar och ibland hyresgäster skall trivas i lokalen är det viktigt att man 

efter scoutmötet plockar undan efter verksamheten och tar ut sopor etc. Stugan i Lipered används 

gärna som hajkstuga av alla avdelningar men det är viktigt att man tar med överbliven mat därifrån. 

Det är annars lätt at vi får dit ovälkomna gäster i form av möss. Om något i lokalerna går sönder eller 

behöver åtgärdas så kontakta kårens husansvarige. 

Varje ledare och vuxen bör uppdatera sig på vilka utrymningsvägar som lokalen har och var 

brandsläckningsutrustning finns. I alla kårens lokaler finns utrymningsplaner uppsatta. Det är en bra 

aktivitet i avdelningsprogrammet att minst en gång per år träna utrymning. Utrymningsvägarna får 

aldrig vara blockerade utan det måste vara enkelt att komma ut vid behov. 

Förvaring av brandfarliga vätskor får vara högst 5L/hus och platsen skall vara uppmärkt med 

varningsskylt. Gas får endast förvaras i containern i Lipered. Viktigt att meddela brandkår och 

räddningstjänst var farliga vätskor/gas finns vid brand eller olycka. 

 

Dannebacken 

Denna lokal hyrs ut till kommunen för fritidsverksamhet. Det kan aldrig vara verksamhetsmaterial 

kvar framme utanför ledarrummet eller förrådet. Tänk på att om ni använder såg och yxa se till att allt 

kommer med in efter scoutmötet.  

Det finns verksamhetsmaterial i husförrådet i källaren men även i ledarrummet. I lägerförrådet finns 

mer material som kan användas. Detta material behöver bokas (om det finns i lägerförrådet) hör med 

materielgruppen om du är osäker. grejor@thnscout.se  

Det går att elda inne i öppna spisen eller ute i öppna spisen på gården. Tänk på att aska ur. Askan 

läggs avsvalnad i en påse i brännbara sopor. 

Det finns soptunnor vid entrén in på gården. 

Det finns brandsläckare placerade vid ytterdörren. Utrymningsvägar är genom ytterdörren, genom 

dörren i ledarrummet och genom källardörren. Uppsamlingsplats är vid lekplatsen. 

  

mailto:grejor@thnscout.se
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Lextorp 

Det finns verksamhetsmaterial i husförrådet under trappan men även i ledarrummet. I lägerförrådet 

på Dannebacken finns mer material som kan användas. Materialet som finns i lägerförrådet behöver 

bokas, hör med materielgruppen om du är osäker. grejor@thnscout.se  

Det finns ingen soptunna i huset utan skräpet måste tas med därifrån efter mötet.  

Det finns brandsläckare placerade i hallen. Utrymningsvägarna är genom ytterdörren, fönstren på 

första våning samt genom fönstret i stora rummet på 2a våningen. Uppsamlingsplats är vid 

grillplatsen. 

 

Lipered 

Det finns verksamhetsmaterial i uthuset men även i ledarrummet. I lägerförrådet på Dannebacken 

finns mer material som kan användas. Materialet som finns i lägerförrådet behöver bokas, hör med 

materielgruppen om du är osäker. grejor@thnscout.se  

Man kan elda i spisen i stora salen. Tänk på att aska ur. Askan läggs avsvalnad i en påse i 

brännbara sopor. 

Soptunnan finns vid stora vägen utanför bommen märkt med scoutlilja.  

Det finns brandsläckare placerade i hallen. Utrymningsvägarna är genom ytterdörren samt dörren på 

baksidan. Uppsamlingsplats är på parkeringen. 

I patrullstugorna finns en liten brandsläckare. 

 

 

Kårens material lånas inte ut för privat bruk utan är till för verksamheten. 

 

 

 

  

mailto:grejor@thnscout.se
mailto:grejor@thnscout.se
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Om scouterna i stort som organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trollhättans scoutkår har avdelningar på 3 ställen/hus i Trollhättan. Vissa avdelningar finns på alla 

hus medan andra bara finns på ett eller ett par hus. 

 

I Sverige finns det 70 000 scouter (2017) och världen över finns det 57 miljoner medlemmar. 

 

 

  

27 Distrikt 

(Alla kårer tillhör ej ett distrikt) Trollhättan tillhör Västbodals scoutdistrikt 

Trollhättans scoutkår är en av 1 100 kårer i Sverige 

Avdelning 

Spårare 

Upptäckare 

Äventyrare 

Utmanare och 

Rover 
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Scoutordlista 

Spårare – Scout som går i årskurs 2-3. 

Upptäckare - Scout Som går i årskurs 4-5. 

Äventyrare – Scout som går i årskurs 6-8. 

Utmanare – Scout som går i årskurs 9 till den fyller 18 år. 

Rover – Scout i åldern 18-25 år. 

Familjescouting – Scouting för barn under Spårarålder. Kåren har 3 möteen per termin för hela 

familjer. 

Grenträff – Ledarträff inför höststart med massor av bra grejor. 

Stämma – Kårens årsmöte. 

Demokratijamboree – Förbundets årsmöte sker vartannat år där alla kårer har möjlighet att påverka 

(däremellan hålls en mindre förvaltningsmöte). 

Valspråk och lösen - Var redo! Alltid redo! (Avges tillsammans med scouthälsning). 

 

 

Scouthälsning –  

 

 

Läger – Ett Scoutäventyr med flera övernattningar. 

Hajk – Ett Scoutäventyr med en till två övernattningar. 

Bajjamajja – portabel Toaletthytt 

JOTA/JOTI – En virituell jamboree, som en stor hajk, som sker över hela världen samtidigt via 

internet eller radiosignaler. För Äventyrsscouter och äldre. 

KM – Kårmästerskap. Scouterna tävlar patrullvis motvarandra i scoutkunskap. 

Tamoj – Handtaget till grytorna i ett Trangia. 

Trangia – Ett spritkök. 

Woodcraft – När man lär sig mer om djur och natur 

 

NSF – Nykterhetsförbundets scouter. 

Equmnia  - Scouter tillhörande vissa frikyrkor. 

WAGGGS - World Association of Girl Guides and Girl Scouts (flickscouternas världsförbund) 

WOSM - World Organisation of Scout Movement (pojkscouternas världsförbund) 
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