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Sibban Andersson, Mija Gustafsson, Cecilia Hemming, Charlie 
Andersson, Anneli Fredriksson och Elin Abelsson. 

 
Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 
öppnat. 

§ 1 
Öppnande  

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 
Dagordning  
 

  

Styrelsemedlemmar skrev upp sig för att ha ansvaret för arbetet i 
konserthusets garderob, alla tillfällen förutom den 16:e oktober är 
nu klara.  

BESLÖT 

att Sibban frågar föreslagna personer ang. den 16/10. 

§ 3 
Konserthusets garderob 
 

 

BESLÖT  

att  anmäla Anneli, Susanne, Lucas och Ebba till Leda 
 scouting och Trygga möten samt Cecilia, Anna och 
 Elin till enbart Trygga möten vid kurstillfällena den   
 16 oktober. 

§ 4 Kurser 
- Leda scouting 
- Trygga möten 

 

 

Elin rapporterade från Bunge-lägret på Gotland, där hon var ledare 
tillsammans med Efraim och 11 scouter. Lägrets tema var film men 
hade en lite haltande planering. Informationen om vad som skulle 
göras kom ofta efter det att arbetet var klart.  

Sibban, Anders och Susanne höll i Ransbergslägret dit 33 scouter 
hade anmält sig. Fem utmanare samt två föräldrar hjälpte till att ro 
det hela i land. Mycket arbete lades ner i planeringsfasen för att få 
välfungerande patruller och det gav ett mycket lyckat resultat.  

Våra aktiviteter på Klassfotbollen blev mycket uppskattade och 
smälte väl in i resten av programmet. Det har hörts många positiva 
röster efteråt. Vi har redan blivit tillfrågade om vi är intresserade 
att deltaga även nästa år. 

På Levenedagen samlade några kårmedlemmar i scoutlokalen och 
blåste upp de upptryckta jubileumsballongerna. Sedan samlades 
man med 300 ballonger i centrum där allt hände. Ingen kunde 
missa att scouterna delade ut ballonger. 

Årets skolrekrytering sköttes av Sibban som besökte åk 2 som hade 
14 elever.  

 

§ 5 Rapporter  
- Sommarens läger 
- Klassfotboll 
- Levenedagen 
- Skolrekrytering 



 

Terminsstart nu på torsdag, ledare på de olika avdelningarna är 
som följer: 

- Spårarna - Anders, Angelica, (Cecilia), Ebba, Anton och 
Sibban 

- Upptäckare - Anneli, Susanne, (Mouctar), Elin, Anna 
- Äventyrarna - Efraim, Malin, Karin, Håkan 
- Utmanarna - Lucas (med Sibban som mentor) 

Veckomötena sker på måndagar, Utmanarna är alltid med 
på kårstämmorna. 

Städdag: 6/10 Anders och Sibban är ansvariga. Den sista 
halvtimmen bjuds det in till föräldramöte med information om 
kåren och kommande läger. 

Vara Konstförening har frågat om vi kan stå för fika på Vara 
Konstrunda, ett bra tillfälle till intäkter.  

Det blir Förbundsråd i Karlstad den sista helgen i september. 1 
ombud kan väljas per kår. Sibban har anmält sig.  

Demokratijamboreen 2016 hålls i Västerås, 2 ombud för kåren kan 
väljas. Sibban och Elin vill åka. 

BESLÖT 

att Anneli bakar äpplekaka, som säljs på Vara 
 Konstrunda, med vaniljsås och dryck.  

att  Ta med lite informationsfoldrar om Scouting samt 
 kårens jubileumsballonger till Konstrundan. 

att kåren betalar Sibbans förbundsrådsavgift på 500,- samt 
 eventuella resekostnader.  

att  föreslå kårstämman att Elin och Sibban åker som ombud 
 till Demokratijamboreen.  

§ 6 Kommande arrangemang 
- Terminstart – ledare 
- Städdag 
- Fika på Konstrundan 
- Förbundsråd i Karlstad 
- Demokratijamboree, 

Västerås – 2 ombud 

 

Kassören gav en ekonomisk rapport och redovisade 
sammanställningen efter lägersommaren. 

Utmanarkassan innehåller nu 5147,- som kan användas till 
aktiviteter. Om det blir pengar över överförs dessa till lägerkontot 
för utmanare/rovers. 

§ 7 
Ekonomi 

- Utmanarkassan 
- Läger 

 

 

Sibban åker på Förbundsrådet och kommer då att diskutera den nya 
hemsidan. 

§ 8 
Hemsidan 

 

2017 års Jamboree i Kristianstad uppges kosta 3295,- per deltagare 
(upptäckare 4 dagar för 2500, inga platser för Spårare) Kåren får 
delta med max 1 ledare per 8 scouter. Även ledarna betalar full 
avgift.  
Den 1-7 juli erbjuder Ransberg ett Demokratiläger, i samband med 

§ 9 
Nästa års Jamboree 
 



NSFs förbundsmöte och IOGT-NTO:s kongress. Detta kommer att 
presenteras på kommande Förbundsråd.  

 

Vår ambition är att vara över 100 medlemmar, i nuläget har 88 
medlemmar betalat sin avgift. Diskuterades att under nästa 
klassfotbollstillfälle samla in adresser, så att vi kan nå ut med en 
liten påminnelse inför terminsstarten till de som visar intresse för 
scouting. 

§ 10 
Medlemsläget 

 

Karin Hermansson kultursamordnare i Vara kommer i 
fortsättningen att arbeta som kulturstrateg i Falköpings kommun. 
Kåren gratulerar Karin till det nya jobbet och kommer att sakna 
henne.  

Mija tog upp idén om att kåren borde göra aktiviteter, som ger 
imkomster, i samband med kommunens event, t.ex. Jordgubbens 
dag. En tanke väl värd att diskutera vidare. 

§ 11 
Övriga frågor 

 
Nästa möte blir kårstämma den 12 september. Anneli och är 
ansvarig. 
 

§ 12 
Nästa möte 

 
Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet avslutat. 
 

§ 13 
Avslut  

 
Vid protokollet      Ordförande 
 
Cecilia Hemming    Sibban Andersson 


