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Sibban Andersson, Mija Gustafsson, Charlie Andersson, Elin Abelsson. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

§ 1 

Öppnande  

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning  

 

 

Elin rapporterade från Tinget som var i Östersund, föregående helg. 

§ 3 

Rapport från Tinget 

 

 

Sibban rapporterade från arbetet med NSFs nya medlemsregister, eBas. 

§ 4 

eBas, nytt medlemsregister 

 

 

Utmanarna som fått frågan att delta i Levenedagen har valt att avstå. 

§ 5 

Levenedagen 3 juni 

 

 

Kårens arrangemang, fram till sommaren, gicks igenom.  

 

BESLÖT  

att  uppmuntra kårens ombud, till FM, att delta i distriktets 

 videokonferens ”Inför FM”, den 13 juni. 

att  godkänna lägerkalkylen som Charlie gjort utifrån den budget 

 som godkändes på årsmötet. 

§ 6 

Arrangemangsplan 2017 

 

Inför FM 

 

En djupdykning i arbetsplanen för 2017 gjordes. 

BESLÖT 

att   Kompisrekryteringen ska genomföras, på upptäckar- och 

 äventyraravdelningarna, under hösten och belönas.  

 Varje ledamot går igenom hemsidans ledarmappar som efter 

 det kompletteras eller rensas. 

 En ny ledarrekrytering bland utmanarna görs inför hösten. 

 Uppmuntra ledarna till att alltid använda scoutplagg. 

 Lyfta fram scoutkläderna som funktionsplagg i dialog med 

 scouter och föräldrar. 

 Marknadsföra scouthalsduken som ett igenkänningstecken. 

§ 7 

Arbetsplan 

 

BESLÖT 

att kåren står för alla kostnader för ombuden som valdes på 

 kårstämman den 27/3. 

att  kåren står för alla kostnader, förutom inomhusboende, för de 

 som vill åka på FM, utan att vara ombud.  

§ 8 

FM 

 

a) Sibban meddelade att hon börjat skriva på en enkel Kårhandbok. 

 

b) Be Cecilia skriva ut alla verksamhetsberättelser och protokoll 

som ska signeras och sedan lämnas till rörelsearkivet i 

Lidköping. 

§ 9 

Övriga frågor 

- a) Kårhandbok 

 

- b) Arkivering 

 



 

c) Kårens Säkerhetsdokument diskuterade med anledning av 

helgens svåra bussolycka med ungdomar från Skene. 

 

d) Levene hembygdsförening har fått 1000-talet bilder, i sin ägo. 

Planerar visa dessa offentligt vid tillfälle i höst. Enligt Håkan 

Brander finns det många scoutbilder i samlingen.  

 

e) Mija föreslog att vi roterar sekreterarjobbet på styrelsemötena. 

 

BESLÖT 

att  styrelsen, på nästa möte, går igenom Säkerhetsdokumentet så 

 alla i styrelsen är medvetna om vad som gäller vid eventuell 

 extraordinär händelse sker. 

att  delta i Hembygdsföreningens visning av gamla bilder från 

 Levene. 

att på nästa möte ta upp förslaget om roterande sekreterarjobb. 

 

- c) Säkerhetsdokumentet 

 

- d) Bilder 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

§ 10 

Avslut  

 

Vid protokollet tillika ordförande 

 

Sibban Andersson 


