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

All ledarskap på en och samma kväll har gjort det möjligt för 
ledarna  hjälpa varandra vid sjukdom och andra förhinder. 
Under hösten gjorde vi en stor omfördelning i ledarteamen. 
Detta efter att Sibban, i egenskap av kårordförande, haft 
samtal med varje enskild ledare. 

Sex av utmanarna har valt att vara med i avdelningarnas 
ledarteam. Två av dem har deltagit i styrelsearbetet som 
ledamöter. Scoutkonsulent Anna Bengtsson anordnade en 
ledarvårdande aktivitet, i juni, då alla avdelningsledare deltog.
Vi välkomnade med stor tacksamhet det föräldraengagemang 
som var i samband med Beaver Creek. Camilla, Niclas och 
Joakim ingick i ledarteamet till 100%, både före, under och 
efter lägret.

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 ungdomsverksamhet. Certifieringen innebär att förening- 
en aktivt arbetat igenom policy och handlingsplan för bättre 
hälsa, färre olyckor samt ökad säkerhet och trygghet för alla 
scouter i verksamheten. Detta är ett levande dokument som 
uppdaterats efter behov.



Kommunikation, information och image
Att Levenekårens scouter är aktiva märks såväl i lokaltidning- 
ar som på internet. Kårens Facebook-sida har vuxit till en 
livlig kommunikationskanal, här dryftas allt från torsdagsmöte-
nas innehåll till läger och andra aktiviteter. På hemsidan 
(www.nsf.scout.se/storalevene) hittas kalenderhändelser och 
information och där kan man också ladda ner olika blanketter 
och dokument.

En tävling i att ta fram ett nytt kårmärke resulterade i att vi i 
slutet av året hade ett sådant. Alla medlemmar gavs möjlighet 
att vara med i tävlingen och tre bidrag kom in. Anna Floberg 
bidrog med förslaget som kårstyrelsen fastnade för.

I april fick kåren besök av förbundsordförande Fredrik Tor-
berger. Besöket ingick i NSFs projekt Avstamp med syfte att 
sammanställa en bild av dagens NSF som sedan ska ligga till 
grund för en strategiutveckling.

Program, verksamheten och demokrati
Levenes scouter deltar själva aktivt i utformandet av kårens 
verksamhet. Program och aktiviteter utvecklar och attraherar 
både nya och gamla medlemmar. 

För att stärka den enskilde scouten i sitt ställningstagande 
mot droger har varje avdelning jobbat med förbundets fram-
tagna Drogfriryggsäck. Genom detta arbete hoppas ledarna 
kunna lära scouterna att ta ställning och våga ta egna beslut.

Scouterna lär in scoutteknik genom att ta olika intresse-
märken. Utmanarna utformar sina egna möten tillsammans 
med sina ledare. Under vårterminen bestämde äventyrarna 
i slutet av varje scoutmöte vad de skulle göra nästa gång. 
Detta var ett försök som inte föll så väl ut eftersom det inte 
gav någon kontinuitet i avdelningsarbetet. Under hösten har 
man istället valt att arbeta i projektform. Upptäckarna och 
spårarna har valt från en palett av olika aktiviteter inom ett 
veckotema. 

Alla avdelningar började året med att planera för en späckad 
vårtermin, läs mer om detta under respektive avdelning 
nedan. 

Man förberedde inför sommarens förbundsläger Beaver Creek 
och gjorde en utflykt i samma anda till High Chaparall. Kåren 
anordnade också en träff för alla spårare i distriktet. 

På höstens planeringsmöte jobbade ledarna med att nutids-
anpassa Scoutmetodens sju delar i avdelningsarbetet.
 

Utbildning
Kårens ledare, från patrulledare till styrelsemedlemmar har 
bra utbildning för sitt uppdrag. Var och en ges möjlighet och 
uppmuntras att hitta och genomföra lämpliga intressanta och 
kompetenshöjande utbildningar. Under året har nedanstående 
utmanare och ledare genomgått utbildningar.

Ledarutbildning BAS 
Anton Fredriksson
Malin Elfversson
Henrik Longnell
Efraim Pettersson

Trygga möten 
Anders Lundström
Cecilia Hemming
Sibban Andersson (var ansvarig för kursen)

Märkessystemet 
Cecilia Hemming
Sibban Andersson (var ansvarig för kursen)

HLR 
Sibban Andersson
Malin Elfversson
Anton Fredriksson
Henrik Longnell
Anders Lundström

Inför FM 
Sibban Andersson
Mija Gustafsson
Anders Lundström
Anton Fredriksson

Våga utveckla scouting 
Sibban Andersson
Susanne Andersson
Anna Floberg
Anneli Fredriksson
Angelica Haraldsson

Krisplan och krishantering 
Cecilia Hemming

Medlemsutvecklig 
Kåren har verksamhet för alla åldrar från 8 år och uppåt i våra 
olika grenar: spårar-, upptäckar-, äventyrar- och utmanarscout-
er. Scoutverksamheten lockar nya medlemmar och ger den 
enskilde medlemmen ständigt nya utmaningar inom den egna 
kåren.

Sibban Andersson och Malin Elversson skolrekryterade i Lev-
ene skola i början av höstterminen, det resulterade i en nästan 
mangrann uppslutning av nyfikna förstaårsscouter. Kåren 
genomförde också ett rekryteringsläger med Wildscout-tema i 
slutet på sommaren.



Miljö
Kåren fortsatte sitt miljöarbete genom att det nu ingår som 
en naturlig del i vår verksamhet. Scoutgårdens sopor sort-
erades i olika fraktioner och alla, inklusive våra hyresgäster, 
uppmanades att tänka på miljön i och runt Scoutgården. 

Scoutgården
Vi har under året haft en levande Scoutgård som varit full 
av aktiviteter. Utöver det 90-talet scouter och ledare som 
deltagit i veckomötena har utmanarna haft både planerade 
och spontana möten. De har dessutom arrangerat disco och 
barnkalas. Styrelsen har haft fem protokollförda möten och 
kårstämman har träffats två gånger. Alla avdelningsledare har 
haft två möten för att planera scoutterminerna och dessutom 
har varje enskilt team haft 2-3 möten. 

Avdelningsledarteamen har varit ansvariga för var sin fix-
arkväll då ledare och utmanare har träffats och gjort små-
jobb i och utanför Scoutgården. Större arbeten har gjorts på 
kårens städdagar vår och höst. Ledarna har stått för löpande 
städning och tillsyn genom två ansvariga per månad.

Lokalen har under året hyrts ut till andra drogfria arrange-
mang, typ Levenebygdens PRO, kalas, Aktuell dans och 
årsmöten av olika slag. Scoutgården var i stort behov av 
renovering. Under sommaren genomfördes byte av fem fön-
ster, diverse målnings- och plåtarbeten.

Ekonomi
Vi vill särskilt tacka alla föräldrar och ledare, som gjort ett 
utomordentligt bra jobb i Konserthusets garderob. Kårens 
aktiviteter är beroende av denna viktiga inkomstkälla. En 
annan viktig inkomst är den vi får in på julmässans för-
säljning, lotterier.och auktion. I år svingade Niclas Remgård 
klubban med den äran, det blev rekord i auktionsintäkter. 
Föräldrar, ledare och scouter har under hösten pysslat, bakat 
och sett till att få fram lotterivinster till mässan.

Utanför kåren
Sibban Andersson har som vanligt varit nationellt aktiv, 
förutom i NSF också i Scouternas utbildningsgrupp, hon blev 
i november invald i Scouternas valberedning. Sibban har 
under året dessutom arbetat i Vara Kommuns föreningsbid-
ragsgrupp. Hon och Mija Gustafsson deltog i arbetet för att få 
till det nya distriktet, då tre distrikt har bildat Västra Scout-
distriktet av NSF. Efter 17 mars har de båda ingått i den nya 
gemensamma distriktsstyrelsen.

Erik H. Ekholm har arbetat i Scouternas programgrupp med 
projektet Amahoro Amani – för freden vidare och deltog i 
projektets internationella samling i Burundi. I somras fick Erik 
dessutom sitt Explorer belt i Rumänien. För att få ett sådant 
gäller det att tillsammans med en parkamrat och på bara tio 
dagar ta sig från en helt okänd plats till ett angivet mål minst 
16 mil bort. Under vandringen ska bl.a. ett antal uppgifter 
lösas och man får inte betala för varken färdig mat eller logi.

Cecilia Hemming har under året varit sekreterare i NSFs 
förbundsstyrelse. Hon representerade NSF Sverige och höll 
Trygga möten-utbildning på den Nordiska Scoutkonferensen 
i Åbo. Cecilia ingick också i ledningsgruppen som planerade 
och genomförde den svenska kontingentresan till Burundi och 
Rwanda inför le Jamboree Africain de Scouts. 

Kåren har haft deltagare med på distriktets olika arrange-
mang under året och de som deltagit i minst tre av arrange-
mangen blev inbjudna att äta julbord på Ronnums Herrgård.

På NSFs extra förbundsmöte var Malin Elfversson, An-
ton Fredriksson och Efraim Pettersson kårens ombud.  
Cecilia representerade förbundet och Sibban distriktet. På 
förbundsmötet i Kristianstad var Malin Elfversson, Henrik 
Longnell, Anders Lundström och Efraim Pettersson ombud för 
kåren. Även här representerade Cecilia förbundet och Sibban 
distriktet. På Scouternas första årsmöte, Demokratijambo-
reen, var Anton och Sibban kårens ombud.

Ett stort tack 
Tack!
 
- Pia Gullberg, Frida Remgård, Maj-Britt Svennerlind och 
föräldrar för skänkta föremål och vinster till julmässan. 

- Pelle Svensson på Team Sportia i Skövde, som väntat in 
våra tältinventeringar och satt generösa priser på visningstält.

- Kåsentorps Maskinstation för att ha röjt undan tidvis riktigt 
rikliga mängder snö från parkering och framfart.



Avdelningarna
 

Spårarna

Ledare
Sibban Andersson
Jesper Ekblad  höstterminen
Malin Elfversson  höstterminen
Anton Fredriksson  höstterminen
Angelica Haraldsson 
Cecilia Hemming
Bojana Inchevska  vårterminen
Efraim Pettersson vårterminen

Under vårterminen hade vi Bojana, en volontär från Make-
donien, i ledarteamet. Vårt terminsprogram var på engelska 
och varje scoutmöte började med ”en liten engelskalektion” 
för våra scouter och en ”svenskalektion” för Bojana.  

Elva spårare deltog i sommarens förbundsläger, Beaver 
Creek. och en av dom var med hela lägertiden, tillsammans 
med upptäckar- och äventyrarscouterna.  De andra var på 
Ransberg under de fem dagar som var den egentliga läger-
tiden för spårarscouter.

Höstterminen startade med ett Wildscoutläger där scouterna 
var indelade i patruller som tävlade, lagade sin egen mat 
och hade kul tillsammans. Natten tillbringades i tält i dungen 
vid Scoutgården. Under hela terminen har vi fortsatt med 
deltagarinflytande och Spårarna har bland annat tagit en del 
intressemärken.  Det roligaste för en spårarscout är att elda 
och tälja. Alla som ville har fått ta Knivbeviset, som är ett 
bevis som man måste ha för att få använda kniv i scouterna. 
Scouting är outing och i stort sett alla scoutmöten har genom-
förts utomhus. Ibland i mörka skogen och ibland i trädgården. 

Det är spännande att ensam gå en mörkerpromenad och 
skönt att ha möjligheten att få gå den tillsammans med en 
ledare. Många aktiviteter i scouterna går ut på att man ska 
våga tänja på sina gränser, detta är ett av många exempel.

Upptäckarna 

Ledare
Susanne Andersson
Magnus Bäckström vårterminen
Erik H. Ekholm höstterminen
Malin Elfversson höstterminen
Anton Fredriksson vårterminen
Anneli Fredriksson höstterminen
Anna Floberg höstterminen
Henrik Longnell vårterminen

Vårterminen för våra scouter brukar präglas av lägerförbere-
dande aktiviteter och så även i år. Vi började med möten där 
avdelningen skulle lära känna varandra. Scouterna delades in 
i patruller som man ingick i under tre-fyra möten, sedan de-
lades scouterna upp i nya patruller som varade lika länge och 
så höll vi på terminen ut. I den lilla patrullen arbetades det med 
samarbetsövningar, scouterna  tog yxbevis och planerade egna 
möten. Elda hör till scouternas favorit och kan man sedan baka 
skabbelucker över elden man tänt är lyckan total. När terminen 
närmade sig sitt slut kunde vi ledare konstatera att vi tänkt rätt i 
planeringen och att våra upptäckare skulle klara en lägervecka 
utan problem. I juli var 11 upptäckare tillsammans med sina 
ledare, och några föräldrar, på förbundslägret Beaver Creak.       
Vi lekte cowboys och hade roligt tillsammans med äventyrarna 
och spårarna från scoutkåren.

Inför höstterminsstarten blev det ommöblering i ledarteamet   
och vi fick även med en ny ledare, Anna Floberg, på avdel-
ningen. Nu kunde vi mixa gammalt och nytt för Anna har en 
scoutbakgrund i kåren. Det visade sig även att Erik Ekholm åter 
var på hemmaplan och gärna ville vara ledare hos oss.  Fokus 
på höstterminen var att få scouterna att växa genom ledarskap. 
Genom tidigare positiv erfarenhet har det visat sig att en väl 
fungerande aktivitet är att planera och genomföra egna möten 
för sina jämnåriga kompisar. Sagt och gjort, vi ledare stöttade 
scouterna i deras planerande. Idéer stöttes och blöttes och till 
slut hade vi tre väl planerade möten. Det är en härlig upplevelse 
att se scouterna så engagerade och så livfulla i sitt planerande. 
Det här är verkligen något scouterna tar på allvar och vill göra 
bra.

Under hösten har scouterna även fått gå en skattjakt i Levene 
och då visade det sig att följa karta inte är så enkelt.  Vi har 
också gjort reklamfilm med hjälp av diverse alster. Då övade 
scouterna in korta sketcher om varför du t.ex. ska tvätta håret 
med just detta schampo. Ett återkommande möte som alltid 
är lika uppskattat.  De invigdes också till ”riktiga” upptäckare 
då vi gick ett ljusspår och hade en liten hemlig ceremoni. I 
slutet på terminen uppdagades det att flera av våra scouter är 



Höstens avdelningsinvigning hölls på vår nya avdelning-
splats. Som vanligt var de äldre äventyrarna med och 
planerade och förberedde. Inför julen avslutade vi med ett 
möte där det blev storbak och spelhåla, och veckan innan jul 
hade vi vårt årliga Julkul där den hemliga tomten kom och 
delade ut paket.  Under hösten har vi även börjat jobba för att 
få in pengar till nästa års stora äventyr Teatime, till vilket 13 
äventyrare anmält sig.

Utmanarna

Ledare
Susanne Andersson
Anneli Fredriksson

Året började med att några av utmanarna åkte på baskursen 
på Ransbergs Herrgård i Värmland. På plats fick de mer kun-
skap om hur de kan vara som ledare och även allmän info om 
scouting. Ett besök i Lisebergs spelhus bjöds det på i februari 
och i början av mars åkte ett fåtal av utmanarna på skidresa 
till Sunne och Branäs med Ransberg som sovplats. I mars 
hade NSFs volontär Bojana bjudit in vänner från campus i 
Lidköping till en övernattning i Scoutgården. Hon frågade om 
utmanarna ville hjälpa till med diverse saker vilket vi gladeli-
gen ville. Det blev riktigt roligt, vännerna hade dessutom tagit 
med sig några kompisar från Zambia. I april var det dags för 
Utmanarting på Kungsol och större delen av utmanarlaget 
var närvarande på det viktiga mötet. På Tinget beslutades att 
Team Baconost skulle ha hand om Rikshajken 2013. 

På påsklovet hade utmanarna hand om scoutkårens årliga 
Äggapromenad. Trots det dåliga vädret så kom det mycket 
folk vilket resulterade i ett bra tillskott till utmanarnas kassa. I 
maj åkte utmanarna iväg till Skövde och spelade Laser dome 
och sov över i Skövde-Skultorps scoutstuga.  I augusti fick 
många i utmanarlaget en vänförfrågan på Facebook av en 
mystisk person som avgudade baconost. Det enda han hade 
gemensamt med oss var just kärleken till baconost. I början 
av september blev Utmanarna inbjudna till Conventus i Vara 
där det var en föreläsning om droger och hur de påverkar 
människor. Vi fick mycket information och en del frågor om 
vår drogfria scoutverksamhet.”Jag vill att scoutskjortan ska 
vara som en stor julgran.” sa Efraim Pettersson till journali-
sten som var där.  

Under hösten hände en massa aktiviteter så som Scoutga-
lan, Rixhajken och FM (förbundsmötet). Det var välbesökta 
arrangemang och under aktiviteterna gjorde utmanarna 
reklam för Rikshajk 2013. Under årets gång har det varit 
mycket fokus på Rikshajken 2013. Utmanarmöten och rik-
shajksmöten har varvats för att inte blanda ihop aktiviteterna. 
För att tjäna in pengar har det genomförts en rad discon för 
lågstadiet och utmanarna har även testat på att arrangera 
barnkalas vilket visade sig vara en rolig och uppskattad idé.

mörkrädda då vi har mörkerspår i skogen. Där fick vi ledare 
oss en tankeställare och något att ta tag i under kommande 
termin. Emellanåt har vi möten där scouterna får gå själva , 
från punkt A till B, i mörker och detta blir ju roligare om ingen i 
patrullen är mörkrädd.

Äventyrarna

Ledare
Håkan Björkälv
Anneli Fredriksson vårterminen
Anders Lundström
Henrik Longnell höstterminen
Efraim Pettersson höstterminen

Våren på äventyraravdelningen inleddes med förberedelser 
och genomförande av avdelningsinvigningen. Eftersom vår 
gamla plats fallit offer för skogsavverkning tvingades vi anläg-
ga en ny. Vi hoppas innerligt att vi får ha denna nya plats i 
många år framöver. Spelhuset i Liseberg lockar i februari. 
Man får träffa andra scouter i distriktet och en chans att bes-
egra Håkan i olika spel. Oklart vilket som är viktigast. Att elda 
är en av de aktiviterer som äventyrarna uppskattar mest och 
när man också kan laga lite mat blir det riktigt lyckat. Därför 
ägnades ett par möten åt dessa aktiviteter. 

En helg i mars följde några av kårens äventyrare med distrik-
tet på sedvanlig skidresa till Värmland. Vi fick två fantastiska 
skiddagar med fina pister, många åk och tid att njuta av solen 
och grillkorven i backen. Några helger senare var det dags 
för vår egen övernattning. Vi styrde kosan mot Skövde och 
deras godtemplarhus. Huvudattraktionen för övernattningen 
var badet på Arena Skövde. Vi tillbringade hela lördagen där i 
rutchkanor, forsar och bubbelpool. Rena och trötta återvände 
vi hem.  Vårterminen avslutades med att alla äventyrare fick 
välja vad de helst ville arbeta med. Det blev två olika projekt, 
bygga och miljön. Resultatet efter de fyra mötena var ett väl 
fungerande diskställ och miljötips på kårens hemsida.

Inför hösterminen gjordes förändringar i ledarteamet. Anneli 
byttes ut emot Efraim och Henrik. Hösten startades med två 
utemöten för att svetsa samman avdelningen efter som-
maren. Detta gjordes med hjälp av matlagning över öppen 
eld och Capture the Flag.  Även under hösten har vi jobbat 
med projekt. Denna gång blev det Hajken, Bygga och Män-
niskan/Scenen.  Självklart deltog Äventyrarna i JOTI och som 
brukligt var vi på Torsbo fritidsgård i Vara. Under kvällen så 
varvades chatt med bad, avdelningsmästerskap i biljard och 
diverse tv-spel. 



ANTAL SAMMANKOMSTER 2012
VÅRTERMINEN Träffar Pinnar

Spårarscouting  . . . . . . . . . . . . . 80 301

Upptäckarscouting  . . . . . . . . . . 56 364

Äventyrarscouting  . . . . . . . . . . . 66 208

Utmanarscouting . . . . . . . . . . . . 18 105

SOMMAREN Träffar Pinnar

High Chaparral  . . . . . . . . . . . . . 4 36

Beaver Creek Spårare  . . . . . . . 8 50

Beaver Creek Upptäckare . . . . . 16 88

Beaver Creek Äventyrare  . . . . . 16 88

Beaver Creek Utmanare  . . . . . . 12 48

Wildscoutsläger . . . . . . . . . . . . . 8 38

HÖSTEN Träffar Pinnar

Spårarscouting  . . . . . . . . . . . . . 79 353

Upptäckarscouting  . . . . . . . . . . 48 276

Äventyrarscouting  . . . . . . . . . . . 48 313

Utmanarscouting . . . . . . . . . . . . 43 195

SUMMA HELA ÅRET  . . . . . 502 2 463

Träff = sammankomst.  Pinne = förbundets aktivitetsprincip/deltagartillfälle.

ANTAL MEDLEMMAR 2012-12-31
KVINNOR MÄN TOTALT

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Spårarscouter ( 7-10 år) 18 11 23 18 41 29

Upptäckarscouter (11-12 år) 19 13 12 11 31 24

Äventyrarscouter (13-15 år) 12 10 14 11 26 21

Utmanarscouter (16-18 år) 2 5 8 7 10 12

Roverscout (19-25 år) 1 0 0 2 1 2

Ledare (>25 år) 12 12 6 5 18 17

SUMMA MEDLEMMAR 64 0 63 0 127 105

Antal medlemmar mellan 6 och 25 år är 88 st.  Medlemsminskning under året 22 st.

MEDLEMMAR 2012
Stora Levene scoutkår 

Org.nr 868401-1342

NYKTERHETSRÖRELSENS
SCOUTFÖRBUND

SAMMANKOMSTER 2012
Stora Levene scoutkår 

Org.nr 868401-1342

NYKTERHETSRÖRELSENS
SCOUTFÖRBUND



Slutord
Varje torsdag, under året, har området runt Scoutgården fyllts av nittiotalet scouter och ledare. Demokrati och delaktighet har 
präglat verksamheten på samtliga avdelningar. Det är glädjande att ha så många barn och ungdomar i vår drogfria verksamhet. 
Vårt medlemsantal har minskat under året beroende på att vi inte fick några nya medlemmar via rekryteringslägret i augusti.    
Kvalité ger kvantitet och med utmanarna som goda förebilder och våra duktiga ledare så tror vi att vi kommer att vända medlem-
skurvan uppåt när barnantalet i Levene ökar. 

Ett stort tack till ledare och utmanare som lägger mycket av sin ideella tid för att scouterna ska få en meningsfull fritid. Vi tackar 
även de föräldrar som genom sina insatser gjort det möjligt att ha fortsatt hög kvalitét på vår verksamhet.

Stora Levene 2013-02-11

Kårstyrelsen


