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Medlemsutveckling
Scoutkårens medlemsantal ökade under 2015 och vid årets 
slut fanns det 114 betalande medlemmar. Scoutverksamheten 
lockar nya medlemmar och ger den enskilde medlemmen stän-
digt nya utmaningar. Kåren har haft verksamhet för alla åldrar 
från 8 år och uppåt i de olika grenarna: spårar-, upptäckar-, 
äventyrar- och utmanarscouter. 

Utmanarscouterna hade på hösten möte varje torsdag parallellt 
med äventyrarna. Utmanarna har utformat sina egna möten 
tillsammans med sin ledare. Mest har det handlat om små eller 
stora projekt. Ett stort projekt var att under en helg i april vara 
värdar för Tinget,  NSF-utmanarnas årsmöte.  Detta genom-
fördes enligt projektmetodens tre delar: planera, genomföra 
och utvärdera. Scoutkåren har även sju roverscouter (19-25 
år). Dessa har, i enlighet med Scouternas program ingen 
ledarledd verksamhet utan planerar och genomför sina egna 
aktiviteter. Under året ordnades bland annat filmkvällar och  
insamling av kläder som sedan lämnades till flyktingförläg-
gningen i Stora Ekeberg. De roverscouter som bor kvar på 
hemorten har varit ledare på de olika scoutavdelningarna.  

Skolrekrytering genomfördes i åk 2 vid höstterminsstarten. 
Under hösten var det intagningsstopp på Spåraravdelningen 
då det var 35 spårarscouter inskrivna. 

Ledarskap
Att vara ledare i Stora Levene scoutkår är att få vara delaktig 
i kårens framtid. Som ledare sätter vi alltid scoutens bästa i 
centrum och det bidrar samtidigt till ledarens egen personliga 
utveckling. 

Ledare på de olika avdelningarna har varit:

Spårarna 
Sibban Andersson
Mouctar Bah   ht
Edvin Ehn   ht
Angelica Haraldsson 
Cecilia Hemming
Karin Lewenstedt
Rickard Maamari
Anton Fredriksson ht



Upptäckarna
Elin Abelsson  ht 
Susanne Andersson
Anneli Fredriksson
Efraim Pettersson  vt
Simon Thorsell  vt

Äventyrarna
Elin Abelsson  vt 
Håkan Björkälv
Anna Genitz  ht
Anders Lundström
Efraim Pettersson  ht

Utmanarna
Jesper Ekblad  vt
Håkan Björkälv  ht 
Efraim Pettersson  vt

All avdelningsverksamhet på en och samma kväll har gjort det 
möjligt för ledarna att hjälpa varandra vid sjukdom och andra 
förhinder. Mouctar Bah har varit med som ledare på Spårara-
vdelningen. Mouctar, som är inneboende hos en av scoutkå-
rens ledare, kommer från Guinea och är i Sverige för att läsa 
svenska och geopolitik. 

På Västra Götalands Länsnykterhetsförbunds höstmöte fick 
Efraim Pettersson ta emot ungdomsledarstipendium för sitt 
nykterhetsarbete i och utanför scoutkåren och i Scouterna.

Utbildning

Elin Abelsson, Malin Elfversson, Anton Fredriksson, Anna 
Genitz, Karin Lewenstedt och Efraim Pettersson gick Leda 
scouting, Scouternas grundläggande scoutledarutbildning, 
under en helg i december.

Ebba Abelsson, Elin Abelsson, Lucas Elfversson, Malin 
Elfversson, Anton Fredriksson, Karin Lewenstedt och Efraim 
Pettersson deltog i distriktets antidrogkurs för utmanarscouter.

Säker- och Trygg Förening
Levene scoutkår är en av få föreningar i Vara kommun som 
är certifierad som Säker och Trygg förening. Säker och Trygg 
förening är en kvalitetsmärkning för barn- och ungdoms-
verksamhet. Certifieringen innebär att kåren aktivt arbetat 
igenom policy och handlingsplan för bättre hälsa, färre olyckor 
samt ökad säkerhet och trygghet för alla scouter i verksam-
heten. Detta är ett levande dokument som uppdaterats efter 
behov.

Scouternas arbete med Trygga möten passar väl in i detta 
koncept. Syftet med Trygga möten är att alla scouter i kårer-
nas verksamhet ska kunna känna sig trygga och fria från all 

form av övergrepp: fysiska, psykiska, sexuella och vanvård. 
Som ledare i en scoutkår ska man vart tredje år genomgå en 
tretimmars utbildning i Trygga möten. I stort sett har alla kårens 
ledare genomgått utbildningen.

Kommunikation, information och image

Att Levenekårens scouter är aktiva märks såväl i lokaltidningar 
som på internet. På scoutkårens Facebooksida, som har nästan 
200 ”gillare”, hittas referat från avdelningarnas verksamhet och 
på hemsidan (www.nsf.scout.se/storalevene) finns terminspro-
gram, programmaterial, information blandat med korta referat 
från verksamheten. Där kan man också ladda ner kårens olika 
blanketter och dokument. Utmanarna har en egen intern sida 
på Facebook. Där dryftas allt från scoutmötenas innehåll till 
egna aktiviteter. Behörighet till denna sida har endast berörda 
personer. Den mesta kommunikationen med scoutfamiljerna 
sker via mail och sms.

Trogna hyresgäster är Levene Pensionärsförening som hyr 
Scoutgården en gång i månaden för sina ordinarie möten. Spå-
raravdelningens flickor stod traditionsenligt för luciatåget som 
framfördes på PROs julavslutning. Scoutgården har även hyrts 
ut för barnkalas.

Program, verksamhet och demokrati
En viktig del av vår verksamhet har varit att våra scouter deltar i 
utformandet. Det har skett på olika sätt på avdelningarna. 

Spårarna har på mötena fått välja aktiviteter utifrån ett 
”smörgåsbord” som hör till mötets tema. Upptäckarpatrullerna 
har planerat egna möten som de senare genomfört tillsammans 
med hela avdelningen. Äventyrarna har jobbat med olika projekt 
utifrån enskilda intressen. Bland annat har de genomfört scout-
möten med de yngre scouterna. För att stärka den enskilde 
scouten i sitt ställningstagande mot droger har varje avdelning 
jobbat med förbundets framtagna Drogfriryggsäck. Genom detta 
arbete hoppas ledarna kunna hjälpa den enskilde scouten att ta 
ställning och våga ta egna beslut utifrån egen magkänsla.



I mars anordnade scoutkåren och kyrkan en internationell 
familjekväll tillsammans. Många familjer deltog och fick 
bland annat inblick i det arbete som scoutkåren gjort via 
Cecilia Hemming i Burundi. I slutet av kvällen fick de som så 
önskade ge en slant till våra internationella arbeten. Detta 
resulterade i en liten summa pengar som i Burundi räcker till 
mycket. Pengarna omvandlades till solcellslampor i byn Bun-
gere, nödvändiga för att tillåta kvällsstudier och en god hjälp 
för rädda flickor som vill gå på toaletten på natten. Det räckte 
också till inköp av tvål, en ständig bristvara för byns kvinnor 
som drejar krukor och andra saker för familjens överlevnad. 

På årets Världsscoutjamboree i Japan deltog Karin Lewenst-
edt från scoutkåren.  En världsscoutjamboree arrangeras vart 
fjärde år och samlar tusentals scouter från hela världen. Årets 
tema var ”A spirit of unity”, ungefär ”En anda av enighet”. An-
tal deltagare var 35 000 scouter, från 161 länder, varav 2000 
kom från Sverige. Några av scoutkårens ledare och utmanare 
följde, via liveuppkoppling i Scoutgården, avslutningsceremo-
nin på Jamboreen.

Fyra äventyrare sålde lotter på Varamarknaden, i juni, för att 
få in pengar till Burundiprojektet. Med sin fasta plats på torget 
blev det även bra PR för scoutkåren.

Äventyrarna och utmanarna arrangerade Äggapromenad på 
Långfredagen.  Efter att ha gått tips- och bingopromenaden 
kunde deltagarna ta en fika med nygräddade våfflor och även 
köpa lite hembakat med sig hem. 

Miljö
Kåren har ett övergripande miljötänk som genomsyrar vår 
verksamhet. Vi sopsorterar och komposterar samt jobbar en del 
med återvinning. Bland annat tillverkade de yngre scouterna 
under hösten ”ficklampslyktor” av konservburkar och julkransar 
av plastkassar. Avdelningarna har dessutom vid några tillfällen 
haft separata möten med miljötema.

Distriktet, förbundet, Scouterna och 
scoutvärlden
På Nyårsbalen, 2014-2015, i Ransbergs Herrgård deltog Elin 
Abelsson, Ebba Abelsson, Lucas Elfversson, Malin Elfversson 
och Efraim Pettersson.

Kåren stod i oktober värd för ”Inför FM” som anordnades av 
Västra scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. På 
träffen gick man igenom alla handlingar till årets Förbundsmöte.

Lysestrands lägerplats, utanför Lysekil, invaderades av nästan   
4 000 scouter under sju dagar. Av dessa var 50 scouter från 
Stora Levene. Scoutlägret Liv@2015 var ett samarrangemang 
för alla scouter i västra Sverige. Lägret hade ett grundläggande 
tema som handlade om scouten Liv och hennes kompisar på 
äventyr i olika miljöer där fokus låg på scoutens utveckling. 
Scouting och datorspel var Livs stora intressen. Hon funderade 
mycket på vad som var verklighet och fantasi och om det fanns 
något mer i livet än att nå nästa level.



Sibban Andersson, Susanne Andersson och Anders Lund-
ström deltog i scoutdistriktets ledarresa till Bryssel, den 9-11 
oktober. Man besökte Nykterhetsrörelsens kontor där de 36 
deltagarna fick en mycket bra information om Bryssel och EU. 
Även besök på EU-parlamentet och Tintinmuseet gjordes. 
Resten av tiden användes till att utforska staden i olika grup-
peringar utifrån intresse.

Fyra ledare från scoutkåren, Susanne Andersson, Elin Abels-
son, Efraim Pettersson och Sibban Andersson, hade under 
året deltagit i minst tre distriktsarrangemang och därmed 
kvalificerat sig till distriktets julbord som avnjöts på Hamnkro-
gen på Liseberg.

Elin Abelsson, Sibban Andersson och Efraim Pettersson var 
scoutkårens ombud på NSFs Förbundsmöte i Eskilstuna. 
För första gången prövades nya mötesformer. Ombuden och 
andra intresserade kunde innan FM logga in på E-åsiktstorg 
och där diskutera och lägga förslag. På plats i Eskilstuna 
arbetades sedan i så kallade beredningsgrupper där man 
försökte skapa en samsyn på de olika förslagen samt jämka 
de förslag som var snarlika. 

Drygt 30 äventyrar- och utmanarscouter deltog i årets Joti. 
Som vanligt höll man till på Fritidsgården i Vara och scouter- 
na hann även med ett besök på Äventyrsbadet. Många nya 
kontakter knöts med scouter från hela världen. 

Representation utanför kåren
Cecilia Hemming lämnade i november posten som leda-
mot i NSFs förbundsstyrelse. Hon har under året även varit 
ledamot i förbundets Internationella kommitté samt ingår i 
Amahoro Amanis svenska och burundiska arbetsgrupper. 

Erik Hemming Ekholm har varit ledamot i Internationella kommit-
tén under året och även ingått i gruppen som planerat Idékursen 
på NSF-anläggningen Kungshol.  

Sibban Andersson har, under ca två år, varit med och tagit fram 
ett nytt utbildningssystem för alla ledare inom svensk scouting. I 
december genomfördes den första kursen, från det nya syste-
met, i distriktet. Sibban var ansvarig kursledare.

Sibban Andersson och Mija Gustafsson avgick ur styrelsen för 
Västra scoutdistriktet av NSF, Sibban som sekreterare och Mija 
som ledamot. Nyvald sekreterare blev Susanne Andersson.

Förutsättningar
Scoutkåren har en fin anläggning, bra material och stabil 
ekonomi för verksamheten. Vi vill fortsätta att ha det så och då 
behövs både pengar och underhållsarbete. 

Under året har det genomförts ett omfattande elarbete i Scout-
gården, med bland annat nya elcentraler och jordfelsbrytare. 
Vårens och höstens städdagar förlades till ordinarie scoutmö-
testid. Detta var ett nytt grepp som samlade många scouter och 
föräldrar som på en kort tid fick mycket gjort. 

Kåren fick medel från Våra Gårdar och IOGT-NTO:s Kursgårds-
fond, vilket gjorde att ett 50-tal nya stolar kunde köpas in till 
Scoutgården.

Föräldrarna har även bjudits in till pysseldagarna inför scoutkå-
rens Julmässa. Pia Gullberg, Helena Elfversson och Ann-Cha-
trin Sälleberg anslöt till de pysslande ledarna under november.

Julmässan 2015 samlade som vanligt fullt hus. Spårarscouter-
nas luciatåg med 19 tjejer inledde kvällen. Efter fika var det 
auktion. Vår eminente auktionsropare Niclas blev sjuk strax 
innan julmässan skulle starta. Denis Palcic räddade situationen 
genom att säga ja till att svinga klubban. Ett stort tack till Dennis 
som vågade anta utmaningen utan att egentligen veta vad det 
innebar. Kvällen inbringade ett rejält tillskott i scoutkårens kassa. 
Det var 19:e året i rad som scoutkåren ordnade Julmässan, en 
tradition som kåren, 1997, tog över från IOGT-NTO-föreningen 
som startade denna form av arrangemang 1954.

En viktig inkomstkälla för scoutkåren är bemanningen av Kon-
serthusets garderob. Detta har till stor del skötts av scoutföräl-
drar med stöd av kårens ledare.



Slutord
Scouternas verksamhet bygger på tydliga medmänskliga 
värderingar. I scouterna är alla lika mycket värda. Våra 
värderingar utgår från scoutlagen som i grund och botten 
handlar om att vara en schysst kompis och god medmän-
niska. Det känns fantastiskt att vara en del av en rörelse som 
i somras samlade 35 000 scouter från 161 länder på en och 
samma plats på Världsscoutjamboreen i Japan. Flera av 
scouterna kommer från länder som just nu krigar med varan-
dra eller inbördes. 
Vi har, i vår kår, med enkla medel och Cecilia på plats, hjälpt 
till att bygga upp scoutverksamhet i Burundi. 
Under hösten har Mouctar från Guinea varit ledare på Spår-
aravdelningen. 
I en tid då egoism, hat och rasism är vanligt förekommande 
känns det extra viktigt att hjälpa våra scouter till schyssta 
värderingar. Baden-Powell lär strax före sin död hållit ett tal 
till alla scouter där han slutade med orden ”lämna världen en 
smula bättre än den var när du kom”.  
Ett stort tack till alla utmanare och ledare som genom att vara 
goda förebilder bidragit till bra verksamhet som lockar många. 
Scoutkåren kunde vid årets slut räkna in 114 medlemmar 
varav 98 var under 25 år.
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Stora Levene scoutkårs  
sammankomster 2015 
Org.nr 868401-1342 
 
ANTAL SAMMANKOMSTER   
VÅRTERMINEN Träffar Pinnar 
Spårarscouting 52 234 
Upptäckarscouting 60 238 
Äventyrarscout 40 216 
Utmanarscouting 28 220 
 
SOMMAREN Träffar Pinnar 
Liv@ Spårarna 7 91 
Liv@ Upptäckarna 7 105 
Liv@ Äventyrarna 7 112 
 
 
HÖSTTERMINEN Träffar Pinnar 
Spårarscouting 60 148 
Upptäckarscouting 39 248 
Äventyrarscout 36 249 
Utmanarscouting / Rover 21 158  

SUMMA HELA ÅRET 357 2019 
Träff = sammankomst.  Pinne = förbundets aktivitetsprincip/deltagartillfälle. 
 
 

Stora Levene scoutkårs  
medlemsutveckling 2014/2015 
Org.nr 868401-1342 
 

ANTAL MEDLEMMAR 2015-12-31   
 KVINNOR MÄN TOTALT 

  2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Spårarscouter (8-9 år) 9 22 10 13 19 35 
Upptäckarscouter (10-11 år) 9 11 14 11 23 22 
Äventyrarscouter (12-14 år) 19 14 15 10 32 24 
Utmanarscouter (15-18 år) 4 2 6 8 10 10 
Roverscouter (19-25 år) 1 2 5 5 6 7 
Ledare (>25 år) 11 10 5 6 16 16 

SUMMA MEDLEMMAR 53 61 53 53 106 114 



Stora Levene scoutkårs  
balansräkning 2015 
Org.nr 868401-1342 
 
BALANSRÄKNING  2014 2015 
 
BEHÅLLNING 1 JANUARI  260 863,33 318 812,32 
Årets vinst 57 948,99 0,00 
Årets förlust  0,00 - 2 241,78 
Fastighet Vara Levene 1:92  100 000,00 100 000,00 
Inventarier Scoutgården  100 000,00 100 000,00 
Avskrivning Vara Levene 1:92  - 100 000;00 - 100 000,00 
Avskrivning inventarier Scoutgården - 100 000,00 - 100 000,00 

BEHÅLLNING 31 DECEMBER 318 812,32 316 570,54   
 

 

BALANSRÄKNING  2014 2015 
Nordea Sekura 206 613,73 205 985,92 
PlusGiro 13 10 83-8 112 198,59 110 584,62 
Kontantkassa 0,00 0,00 

SUMMA EGET KAPITAL 318 812,32 316 570,54 
 

 
FÖRVALTADE MEDEL  2014 2015 
BACONOST 

BEHÅLLNING 1 JANUARI  10 023,00 6 823,00 
Årets inkomster  5 100,00 2 654,00 
Årets utgifter - 9 300,00 - 1 084,98 

BEHÅLLNING 31 DECEMBER  5 823,00 7 392,02 
 
FÖRVALTADE MEDEL  2014 2015 
ROVERSCOUT 

BEHÅLLNING 1 JANUARI  0,00 3 300,00 
Årets inkomster  3 300,00 0,00 
Årets utgifter 0,00 300,00 

BEHÅLLNING 31 DECEMBER  3 300,00 3 000,00  



Stora Levene scoutkårs ekonomi 2015 
Org.nr 868401-1342 
 
INKOMSTER Budget Resultat 
Medlemsavgifter 18 000,00 19 180,00 
Hyra Scoutgården, bord och stolar 5 000,00 5 380,00 
Konserthusgarderoben 22 000,00 22 824,00 
Aktivitetsstöd, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 51 300,00 51 336,00 
Aktivitetsstöd barn och unga, Vara kommun 20 000,00 42 581,00 
Bingolotter 4 000,00 3 969,00 
Scoutplagg och märken 3 000,00 12 949,13 
Lägeravgifter 26 000,00 47 420,00 
Lägerbidrag, resa 7 700,00 7 700,00 
Julmässan, auktion, lotterier, försäljning, servering 30 000,00 29 283,00 
Avdelningsverksamhet 1 000,00 2 027,00 
Utbildningsbidrag 2 000,00 0,00 
Åggapromenaden 4 000,00 5 570,00 
Bidrag från Våra Gårdar 0,00 8 000,00 
Bidrag från IOGT-NTO´s kursgårdsfond 0,00 5 000,00 
Nordea Sekura 1 200,00 - 627,81 
Baconost tre discon 4 500,00 2 654,00 
Tinget 2015 i Stora Levene 0,00 9 631,00 
Roverscout 300,00 0,00 
SUMMA INKOMSTER 200 000,00 274 876,32 
 
UTGIFTER Budget Resultat 
Medlemsavgifter till , Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 8 925,00 8 925,00 
Scoutgården, drift, underhåll, försäkringar 50 000,00 55 963,32 
El-omläggning i Scoutgården 25 000,00 28 363,00 
Femtio nya stolar till Scoutgården 0,00 17 750,00 
Avdelningsverksamhet 10 000,00 8 652,87 
Scoutplagg och märken 5 075,00 15 187,00 
Representationer 6 000,00 5 266,00 
Lägeravgifter inkl. ledare och syskonrabatter 45 000,00 79 000,00 
Busstransport T/R lägerplatsen 7 700,00 7 700,00 
Lägermaterialtransport T/R lägerplatsen 1 500,00 0,00 
Lägermaterial, nytt och förbrukning 10 000,00 18 746,04 
Utbildning 10 000,00 0,00 
Julmässa 2015 och lotterivinster 2016 10 000,00 5 754,32 
Administration, porto, trycksaker, bredband 10 000,00 6 902,77 
Ledarvård 6 000,00 7 472,80 
Äggapromenad radio Treby 0,00 419,00 
Tinget 2015 I Stora Levene 0,00 9 631,00 
Baconost 4 500,00 1 084,98 
Roverscout 300,00 300,00 
SUMMA UTGIFTER 210 000,00 277 118,10 


