
Kårstämma 2016-03-21 
Stora Levene scoutkår 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 

 

Närvarande: Ebba Abelsson, Elin Abelsson, Charlie Andersson, Sibban Andersson, Edvin Ehn, Malin 

Elfversson, Anneli Fredriksson, Anders Lundström och Efraim Pettersson 

 

§ 1  Sibban hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2  Dagordningen godkändes. 

§ 3  Anneli valdes till sekreterare för mötet. 

§ 4  Rapport från distriktsårsmötet:  
Sju deltagare, varav sex ombud, från kåren var i Borås på distriktets årsmöte som 

startade med förhandlingar och avslutades med guidning på Borås djurpark och 

middag. Under förhandlingarna beslutades bland annat att:  

- distriktet sponsrar bussresan till Bunge Jump med 200 kr/deltagare. Deltagande 

kårer samordnar själva resan. Troligt att vi kommer dela buss med Timmersdala 

och Nossebro. Efraim är ansvarig för alla kontakter.  

- 2017-03-11 hålls nästa distriktsårsmöte i Levene. Spökhuset i Grästorp är 

tänkbart som aktivitet i samband med mötet.  

 

§ 5  Kommande arrangemang:  

 Äggapromenaden 2016-03-25.  

Anders har kontroll på arrangemanget och allt runt omkring. Reklam hörs 

redan i Radio Treby. Det ser ut som det är tillräckligt många som hjälper till 

med arrangemanget och de träffas senast kl 9:00 och första start är kl 10:00. 

 

 Klassfotbollen 2016-05-28 – 2016-05-29  

Under spånarmötet beslutades att ca 35 aktiviteter ska fördelas på alla 

delaktiga. Viktigt att alla ställer upp för att ge alla barn möjlighet att prova på 

våra aktiviteter. De som var närvarande valde några aktiviteter att ansvara 

för.  

 2016-04-04 har ledningsgruppen nästa träff.  

 2016-04-27 är det rekarträff i Larv för så många som har möjlighet.  

 2016-05-16 är det ett sista avstämningsmöte.  

 

 Levenedagen 2016-06-04 

På årsmötet bestämde vi att beställa ballonger och dela ut. Charlie har 

undersökt priser och med hjälp av Cecilia tagit fram loggan som fungerar att 

trycka. Det går inte att beställa mindre än 1000 st och de, tillsammans med 

en elektrisk uppblåsare och pinnar att fästa dem på, kostar ca 7000 kr.  



Kårstämman beslöt att  

 ge Charlie i uppdrag att beställa dessa ballonger med tillbehör. 

§ 6  Lägersommar 2016 

 Bunge Jump: 

- Efraim och Elin åker med som ledare och tar ansvar för kårens övriga 

deltagare. 

- Anmälan har delats ut till scouterna och mailats ut. Sista 

anmälningsdag är 2016-04-20.  

- Information om lägermaterialet ska skickas in senast 2016-05-15. 

Efraim ansvarar och tar hjälp av Sibban med att beräkna hur mycket 

som behövs och hur stor plats det tar.  

- Elin pratar med sin morfar om hjälp att köra ner det till Oskarshamn 

och hämta det när lägret är slut. 

Kårstämman beslöt att 

 kåren står för den delen av resekostnaden som återstår efter distriktets bidrag.  

Även team Baconost och Roverkassan står för en del av bidragen för lägret/resan enligt 

 beslut på årsmötet.  

 

 Kårläger Ransberg  

- Ledare som gett klartecken är Anders, Sibban och Susanne. Övriga 

uppmanas att se över sina almanackor och meddela om man kan 

eller inte.  

- Information har gått ut till scouterna och sista anmälningsdag är 

2016-04-28 

§ 7  Klimatsmart 

 Alla uppmanas att tänka på detta, som vi tog beslut om på årsmötet. Viktigt att vi tex 

 sopsorterar och involverar scouterna i det arbetet. Vi har redan minskat våra 

 pappersutskick och informerar det mesta via mail till föräldrar och scouter.  

§ 8  Problem med mail som fastnar i spamfilter 
 Sibban skriver ihop en information som delas ut till alla scoutfamiljer om att mail från 

 vår mailserver kan fastna i spamfilter mm. Det är därför viktigt att föräldrar ser om de 

 kan lösa det i sina mailboxar, samt att det regelbundet titta på vår hemsida/Facebook 

 sida. Missar de något mail ligger all information även där.  

§ 9  Sibban avslutade mötet 

 

  

 

  


