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Susanne Andersson

Uthyrning Scoutgården
Sigbritt ”Sibban” Andersson

Medlemsutveckling
Scoutkårens medlemsantal var vid årets slut 103 mot 114 
år 2015. Målet har varit att hålla medlemsantalet över 100. 
Skolrekrytering genomfördes i åk 2 (endast 14 barn i klas-
sen) vid höstterminsstarten. Dessutom hade kåren aktiviteter 
vid Klassfotbollen i Larv sista helgen i maj. Nästan 1000 
barn, från kommunerna runt om Vara, besökte de 30 scout-
stationerna och fick bland annat prova på att gå på A-bock, 
springa hinderbana och skjuta boll med jätteslangbella. Syns 
man inte så finns man inte, så scoutkåren har visat sig vid 
flera tillfällen där mycket människor har rört sig, bland annat 
på Levenedagen och Vara konstförenings konstrunda 1-2 
oktober, där kåren serverade fika. 

Scoutverksamheten lockar nya medlemmar och ger den 
enskilde medlemmen ständigt nya utmaningar. Kåren har haft 
verksamhet för alla åldrar från 8 år och uppåt i de olika gre-
narna: spårar-, upptäckar-, äventyrar- och utmanarscouter. 
Spårar-, upptäckar- och äventyrarscouterna har haft veck-
omöten på torsdagar och utmanarna flyttade i höst tillbaka 
mötesdagarna från torsdagar till måndagar. Scoutkåren har 
sex roverscouter (19-25 år). Dessa har, i enlighet med Scout-
ernas program, ingen ledarledd verksamhet utan planerar 
och genomför sina egna aktiviteter. De roverscouter som bor 
kvar på hemorten har varit ledare på de olika scoutavdelnin-
garna.

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

Ledare på de olika avdelningarna har varit:

Spårarna 
Ebba Abelsson
Sibban Andersson
Anton Fredriksson
Angelica Haraldsson
Mouctar Bah  vt 
Edvin Ehn   vt
Cecilia Hemming  vt
Anders Lundström ht

Upptäckarna
Elin Abelsson 
Susanne Andersson
Anneli Fredriksson
Anna Genitz  ht

Äventyrarna
Håkan Björkälv
Efraim Pettersson
Anders Lundström vt 



Malin Elfversson  ht 
Karin Lewenstedt  ht

Utmanarna
Håkan Björkälv  vt
Anders Lundström vt
Efraim Pettersson  vt
Lucas Elfversson  ht
Ebba Abelsson  ht

All avdelningsverksamhet på en och samma kväll har gjort det 
möjligt för ledarna att hjälpa varandra vid sjukdom och andra 
förhinder. 

Under våren fick Sibban och Charlie ta emot Vara Lions Clubs 
jubileumsstipendium för mångårigt ledarskap.

Utbildning
Susanne Andersson, Ebba Abelsson, Lucas Elfversson, Anneli 
Fredriksson och Anna Genitz, gick Leda scouting, Scouternas 
grundläggande scoutledarutbildning, under året. Kursen gav 
deltagarna en djupdykning i Scouternas nya program.

Karin Lewenstedt deltog i Alkoholpolitisk helg 1-3 april på 
Wendelsbergs folkhögskola. Under kursen lärde sig deltagar-
na varför det är viktigt att engagera sig i alkoholpolitiska frågor 
och fick även med sig verktyg som kan underlätta engagem-
anget.

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 Trygga möten-arbete passar väl in i detta koncept. 

Syftet med Trygga möten är att alla scouter i kårernas verksam-
het ska kunna känna sig trygga och fria från all form av över-
grepp: fysiska, psykiska, sexuella och vanvård. 

Som ledare i en scoutkår ska man vart tredje år genomgå en 
tretimmars utbildning i Trygga möten. Under 2016 genomgick 
Susanne Andersson, Ebba Abelsson, Lucas Elfversson, Anneli 
Fredriksson, Anna Genitz och Karin Lewenstedt 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. 
Under året har kåren fått en ny hemsida som ligger som en 
undersida till NSFs förbundssida.  På hemsidan (www.nsf.
scout.se/karer/stora-levene-scoutkar/) finns terminsprogram och 
programmaterial. 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.

I slutet av året lanserades ett nytt medlemsregister som är un-
der utveckling. När hela systemet är igång fullt ut kommer även 
varje enskild medlem att ha tillgång till sin egen sida.

Den mesta kommunikationen med scoutfamiljerna har under 
året skett via mail och sms.

Trogna hyresgäster är Levene Pensionärsförening som 
hyr Scoutgården en gång i månaden för sina ordinarie 
månadsmöten. Spåraravdelningens flickor stod traditionsenligt 
för luciatåget som framfördes på PROs julavslutning. Scout-
gården har även hyrts ut för barnkalas och egna discon.

Program, verksamhet och demokrati
Under året har samtliga avdelningar fokuserat på patrullen, 
den lilla gruppen. Det har skett på olika sätt på avdelningarna. 
Det egna arbetet i patrullerna har ökat ju äldre scouterna varit. 
Spårarna har haft en vuxen ledare med i varje patrull. I Spårar-
na tar scouterna märken vilket är ett bra verktyg för att lära sig 
mer om scoutings värdegrund och scoutteknik. 



Upptäckarpatrullerna har haft genomgående tema för termi-
nen, under våren Seriefigurer och hösten Robinson Crusoe. 
Äventyrarna gjorde under hösten en omstart i patrullerna. 
Fokus har varit hur man jobbar i den lilla gruppen. På läslovet 
tog Äventyrarna tåget till Göteborg och firade Halloween, först 
på Liseberg och därefter med övernattning i Utbys scout-
stuga.

Utmanarnas projekt har varit att jobba ihop pengar till delta-
gande i Jamboree 2017. De har dessutom deltagit i Pride-
festival, Rikshajk, Ting och Nyårsfirande tillsammans med 
Utmanare från hela NSF-Sverige. 

Gemensamt för alla scouter är att de älskar att tälja, elda och 
laga mat utomhus. Mycket tid har lagts runt elden och på ”ve-
dbacken”. För att stärka den enskilde scouten i sitt ställning-
stagande mot droger har varje avdelning jobbat med förbun-
dets 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 gemensam 
familjekväll, med temat ”Allas lika värde”. Ett av programin-
slagen var när Elin berättade om sina år som mobbad och 
hennes engagemang i scoutkåren och Friends där hon häm-
tat kraft och ork att komma vidare i livet.

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

Scoutkårens 85 år har firats på olika sätt under året. Scout-
avdelningarna hade ett gemensamt tårtkalas under en ordina-
rie scoutmöteskväll i maj. Leveneborna fick ta del av firandet 
under Levenedagen då hundratals ballonger med tryck, 
delades ut i byns centrum. Ledarna firade med fredagsmys, 
skattjakt och kvällsbuffé en mörk kväll i december.

Miljö
Kåren har ett övergripande miljötänk som genomsyrar vår 
verksamhet. Det har handlat om att tillsammans med scout-
erna tänka klimatsmart och humanitärt i valet av råvaror och 
tillagningsmetod. Sopsortering har blivit en naturlig del av vår 
verksamhet. Ledarna har jobbat för samåkning och använt 
kollektivtrafiken när det har varit möjligt.

Distriktet, förbundet, Scouterna och 
scoutvärlden
På Nyårsbalen, 2016-2017, i Ransbergs Herrgård deltog Lucas 
Elfversson och Karin Lewenstedt. 

Målet att slå 2015 års scoutkårens 49 scouter på läger kla-
rades med god marginal. Till Bunge Jump på Gotland åkte 13 
scouter med ledare och i lägret på Scoutcamp Ransberg deltog 
45 scouter och ledare.

Elin Abelsson, Sibban Andersson var scoutkårens ombud på 
Scouternas Demokratijamboree (DJ)  i Västerås. Efraim Pet-
tersson var ombud för Skarstad-Hällums scoutkår som överlät 
sin ombudsplats till honom. Ombuden och andra intresserade 
kunde innan DJ logga in på E-åsiktstorg och där diskutera och 
lägga förslag som sedan fanns med på påverkanstorgen. 

JOTI genomfördes för första gången I Scoutgården efter 
många års tradition med Vara Fritidsgård som bas. Under ett 
dygn samlades Äventyrare och Utmanare för att chatta med 
scouter från hela världen. Kontakter som kan ge vänner för 
livet från världens alla hörn.

Två ledare från scoutkåren, Susanne Andersson och Sibban 
Andersson, hade under året deltagit i minst tre distriktsarrange-
mang och därmed kvalificerat sig till distriktets julbord som 
avnjöts på Elfsborgs fästning i Göteborg.

Cecilia Hemming har jobbat vidare med NSF:s och kårens 
samarbetsprojekt med scouterna och batwafolket i Burundi. I 
år resulterade det i vänskapslägret UMUGENZI (vilket beryder 
vän på kirundi) där deltagarna själva skapar enkla samar-
betsprojekt mellan sina respektive kårer och länder, vi har 
mycket att lära av varandra! Pga läget i Burundi erbjöd Rwa-

das scouter och guides de 30-talet UMUGENZI-deltagarna, 
hälften från Burundi och hälften från Sverige, att tälta tillsam-
mans i oasen SOS barnby mitt i miljonstaden Kigali. Lägret 
hölls under julledigheten och avslutades med en sprakande 
nyårsfest. Malin Elfversson och Efraim Pettersson från kåren 
deltog på lägret. Vi ser med spänning fram emot deras projekt.

Representation utanför kåren
Sibban Andersson har, i Västra regionen, genomfört två Leda 
scouting och två Trygga möten-kurser ur Scouternas nya ut-



bildningssystem som hon varit med och tagit fram.

Susanne Andersson har varit sekreterare i Västra scoutdis-
triktet av NSF.

Cecilia Hemming och Erik Hemming Ekholm har under året 
varit ledamöter i NSFs Internationella kommitté. Cecilia ingick 
också i Scouternas stödgrupp för Amahoro Amani-projektet 
samt deltog på plats i Syd- och NordKivu i östra Kongo under 
sommarens utvärdering av projektet. 

Erik Hemming Ekholm ingick i planerings- och ledarteamet för 
Idékursen på Kungshol i början på året samt planerade och 
arbetade tillsammans med ett tiotal andra ledare på somma-
rens upplaga av patrulledarutbildningen Solvarg.

Förutsättningar
Scoutkåren har en fin anläggning, bra material och stabil eko-
nomi för verksamheten. Vi vill fortsätta att ha det så och då 
behövs både pengar och underhållsarbete. Även detta året 
blev vårens och höstens städdagar succé när de lades i sam-
band med ordinarie scoutmötestid. Båda kvällarna samlade 
många scouter och föräldrar som på kort tid fick mycket gjort. 
I samband med städdagarna hölls även föräldramöten. 

Föräldrarna har bjudits in till pysseldagarna inför scoutkå-
rens Julmässa. Helena Elfversson, Helena Möller, Linda 
Sernekvist, och Ann-Chatrin Sälleberg anammade inbjudan 
och hjälpte de pysslande ledarna att tillverka alster. Pia Gull-
berg skänkte ett pepparkakshus och Maj-Britt Svennerlind en 
trasmatta till auktionen.

Julmässan 2016 samlade som vanligt fullt hus. Spårarscout-
ernas luciatåg med 13 tjejer inledde kvällen. Efter fika var det 
auktion. Peter Johansson svingade klubban, på ett föredöm-
ligt sätt under auktionen. Kvällen inbringade ett rejält tillskott i 
scoutkårens kassa. 
Det var 20:e året i rad som scoutkåren ordnade Julmässan, 
en tradition som scoutkåren, 1997, tog över från IOGT-NTO-
föreningen som startade denna form av arrangemang 1944.

En viktig inkomstkälla för scoutkåren är bemanningen av 
Konserthusets garderob. Detta har till stor del skötts av scout-
föräldrar med stöd av scoutkårens ledare.

En viktig inkomstkälla för scoutkåren är bemanningen av 
Konserthusets garderob. Detta har till stor del skötts av scout-
föräldrar med stöd av kårens ledare.

Slutord
När man jobbar ideellt så är den bästa belöning man kan få gla-
da och nöjda barn och ungdomar. Att ha engagerade föräldrar 
som ställer upp när vi ber om ett handtag blir en extra krydda. 
Ett vänligt ord på mail eller sociala medier kan ibland vara lika 
mycket värt som en arbetskväll eller ett tillfälligt ledarskap under 
en lägervecka. Det är skönt för oss ledare att veta att om vi ber 
om hjälp så får vi det.

Styrelsen vill rikta ett stort och varmt tack till alla er som under 
året, utifrån er egen förmåga och möjlighet, stöttat scoutkårens 
ledare när det har behövs.  Tack även till alla utmanare och le-
dare som genom ett gott ledarskap och goda förebilder bidragit 
till bra verksamhet som lockar många.

Stora Levene 2017-02-06
Kårstyrelsen



Stora Levene scoutkårs  

sammankomster 2016 
Org.nr 868401-1342 

 

ANTAL TRÄFFAR/PINNAR   

VÅRTERMINEN Träffar Pinnar 
Spårarscouting 64 417 
Upptäckarscouting 48 268 
Äventyrarscout 38 138 
Utmanarscouting 44 169 
 

SOMMAREN Träffar Pinnar 
Scoutcamp Ransberg Spårarna 8 92 
Scoutcamp Ransberg Upptäckarna 4 52 
Bunge Jump Äventyrarna 10 50 
Bunge Jump Utmanarna 10 80 
 

HÖSTTERMINEN Träffar Pinnar 
Spårarscouting 64 330 
Upptäckarscouting 54 292 
Äventyrarscout 42 269 
Utmanarscout 20 110  

SUMMA HELA ÅRET 406 2267 

Träff = sammankomst.  Pinne = förbundets aktivitetsprincip/deltagartillfälle. 
 

 

Stora Levene scoutkårs  

medlemsutveckling 2015/2016 
Org.nr 868401-1342 
 

ANTAL MEDLEMMAR 2016-12-31   

 KVINNOR MÄN TOTALT 

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Spårarscouter (8-9 år) 22 12 13 11 35 23 

Upptäckarscouter (10-11 år) 11 16 11 8 22 24 

Äventyrarscouter (12-14 år) 14 10 10 9 24 19 

Utmanarscouter (15-18 år) 2 3 8 8 10 11 

Roverscouter (19-25 år) 2 3 5 6 7 9 

Ledare (>25 år) 10 11 6 6 16 17 

SUMMA MEDLEMMAR 61 55 53 48  114 103 



Stora Levene scoutkårs  

förvaltade medel 2016 
Org.nr 868401-1342 

 
 

BACONOST 

INKOMSTER  Huvudbok ver Resultat 

Ingående kassabehållning från 2015  7 392,02 

Halloweendisco 2/11 insatt av Marie Kvarnsten 332 605,00 

SUMMA INKOMSTER  7 997,02 
 
UTGIFTER   Resultat 

Lägerbidrag Bunge Jump 16  3 000,00 

SUMMA UTGIFTER  3 000,00
  

UTGÅENDE BEHÅLLNING TILL 2017  4 997,02 
 
 
 

ROVERSCOUT 

INKOMSTER  Huvudbok ver Resultat 

Ingående kassabehållning från 2015  3 000,00 

Årets inkomster  0,00 

SUMMA INKOMSTER  3 000,00 
 
UTGIFTER   Resultat 

Lägerbidrag Bunge Jump 16  3 000,00 

SUMMA UTGIFTER  3 000,00 
 

UTGÅENDE BEHÅLLNING TILL 2017  0,00 
 
 
   
 



Stora Levene scoutkårs  

balansräkning 2016 
Org.nr 868401-1342 

 

BALANSRÄKNING  2015 2016 
 
BEHÅLLNING 1 JANUARI  318 812,32 316 570,54 

Årets vinst 0,00 45 178,26 

Årets förlust  - 2 241,78 0,00 

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 316 570,54   361 748,80 

 

 

BALANSRÄKNING  2015 2016 

Nordea Sekura 205 985,92 206 331,69 

PlusGiro 13 10 83-8 110 584,62 155 417,11 

Kontantkassa 0,00 0,00 

SUMMA EGET KAPITAL 316 570,54 361 748,80 

 

 

FÖRVALTADE MEDEL  2015 2016 
 
BACONOST 

BEHÅLLNING 1 JANUARI  6 823,00 7 392,02 

Årets inkomster  2 654,00 605,00 

Årets utgifter - 1 084,98 -  3 000,00 

BEHÅLLNING 31 DECEMBER  7 392,02 4 997,02 
 

FÖRVALTADE MEDEL  2015 2016 
ROVERSCOUT 

BEHÅLLNING 1 JANUARI  3 300,00 3 000,00 

Årets inkomster  0,00 0,00 

Årets utgifter -  300,00 -  3 000,00 

BEHÅLLNING 31 DECEMBER  3 000,00 0,00  



Stora Levene scoutkårs ekonomi 2016 
Org.nr 868401-1342 
 
INKOMSTER Budget Resultat 
Medlemsavgifter 18 000,00 17 580,00 
Hyra Scoutgården, bord och stolar 5 000,00 5 420,00 
Konserthusgarderoben 22 000,00 27 856,00 
Aktivitetsstöd, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 46 400,00 46 437,00 
Aktivitetsstöd barn och unga, Vara kommun 38 200,00 37 775,00 
Bingolotter 4 000,00 2 795,00 
Scoutplagg och märken 5 000,00 2 327,75 
Lägeravgifter 13 000,00 30 700,00 
Lägerbidrag från Baconost och Roverscout 6 000,00 6 000,00 
Anläggningscheckar 16 400,00 16 401,00 
Julmässan, auktion, lotterier, försäljning, servering 30 000,00 33 962,00 
Avdelningsverksamhet 1 000,00 4 900,00 
Utbildningsbidrag 1 000,00 4 027,00 
Åggapromenaden 5 000,00 5 311,00 
Konstrundan 0,00 1 080,00 
Klassfotboll kommunalt bidrag 0,00 3 000,00 
Nordea Sekura 1 000,00 345,77 
Baconost discon 0,00 605,00 
SUMMA INKOMSTER 212 000,00 246 522,52 
 
UTGIFTER Budget Resultat 
Medlemsavgifter till , Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 10 735,00 9 605,00 
Scoutgården, drift, underhåll, försäkringar 60 000,00 42 297,17 
Avdelningsverksamhet 10 000,00 12 087,50 
Klassfotbollsaktivitet inkl. info-material 4 000,00 128,76 
Aktiviteter tillsammans med kyrkan 2 000,00 0,0 
Vit Jul aktivitet 2 000,00 0,0 
Konstrundan 0,0 758,46 
Scoutplagg och märken 5 600,00 2 320,00 
Representationer 7 000,00 5 934,00 
Lägeravgifter 51 100,00 54 430,00 
Lägerresa Ransberg 17 300,00 17 300,00 
Lägerresa Bunge 0,0 18 400,00 
Lägermaterial, nytt och förbrukning 5 265,00 2 403,30 
Utbildning 6 000,00 5 593,00 
Julmässa 2016 och lotterivinster 2017 8 000,00 9 082,40 
Administration, porto, trycksaker 8 000,00 5 787,00 
Ledarvård, städdagar, pysseldagar 10 000,00 7 550,56 
Scoutkårens 85-årsfirande 6 000,00 7 667,11 
SUMMA UTGIFTER 213 000,00 201 344,26 




