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Medlemsutveckling
Scoutkårens medlemsantal har ökat med 20% från 103 2016 
till 123 i år. Skolrekrytering genomfördes i åk 2 vid hösttermins-
starten. Dessutom hade kåren aktiviteter vid Klassfotbollen i 
Larv i maj. Runt 1300 barn, från kommunerna runt om Vara, 
deltog i Klassfotbollen. Där fick de bland annat prova på vad 
scouting erbjuder. De flesta besökte scoutaktiviteterna tillsam-
mans med syskon och föräldrar. 

Första scoutmötet på hösten var ett prova på-möte dit alla 
intresserade bjöds in att testa en del av scoutings aktiviteter 
och fick möjlighet att få en pratstund med någon av ledarna. 
Inbjudan skedde via sociala medier och besök i Levene skola.

Scoutverksamheten lockar nya medlemmar och ger den en-
skilde medlemmen ständigt nya utmaningar. På Spårar- och 
Upptäckaravdelningarna har det i höst varit intagningsstopp 
på grund av det stora antalet scouter i avdelningarna. Detta för 
att kunna hålla en bra kvalié på verksamheten.

Kåren har haft verksamhet för alla åldrar från 8 år och up-
påt i de olika grenarna: Spårar-, Upptäckar-, Äventyrar- och 
Utmanarscouter. Utmanarna har haft möten på måndagar, de 
övriga på torsdagar.

Under hösten har samtliga Utmanare varit med i avdelningsle-
darteamen. Scoutkåren har åtta Roverscouter (19-25 år). Des-
sa har, i enlighet med Scouternas program, ingen ledarledd 
verksamhet utan planerar och genomför sina egna aktiviteter. 
De sex roverscouter som bor kvar på hemorten har varit ledare 
på de olika scoutavdelningarna.  Utmanar- och Roverscouter-
na hade under hösten en del möten tillsammans. Bland annat 
renoverades ett rum i källaren på Scoutgården

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 personliga 
utveckling. 

Under året har Elin Abelsson figurerat i olika medier där hennes 
uppväxt med mobbning och scoutkårens betydelse för ett bät-
tre liv lyfts fram. Scouterna blev en trygg frizon för Elin. Den 
uppmärksamme kunde läsa om Elin i Scouting Spirit, Scout-
en, Expressen och Göteborgs-Posten. Dessutom deltog Elin i 
Vetandets värld på Sveriges Radio P1. Inslaget handlade om 
en av Elins hjärtefrågor – mobbning i den svenska skolan. Även 
här lyfte Elin upp scouting som ett andningshål där hon fått vara 
sig själv. 

Ledare på de olika avdelningarna har varit:

Spårarna (åk 2-3)
Ebba Abelsson
Sibban Andersson
Lucas Elfversson
Anton Fredriksson
Angelica Haraldsson
Anders Lundström

Upptäckarna (åk 4-5)
Elin Abelsson 
Susanne Andersson
Max Buder ht
Anneli Fredriksson
Anna Genitz vt

Äventyrarna (åk 6-8)
Carl Andersson ht
Håkan Björkälv vt
Anna Genitz ht
Karin Lewenstedt 
Efraim Pettersson
Malin Elfversson vt

Utmanarna (åk 9-18 år)
Ebba Abelsson vt 
Elin Abelsson ht
Lucas Elfversson vt

Utbildning

Elin Abelsson och Karin Lewenstedt deltog i Alkoholpolitisk helg 
den 4-5 mars i Skövde. Under kursen lärde sig deltagarna mer 
om den nyktra ideologin och hur de kan engagera sig i alkoholpo-
litiska frågor. Efter kursen genomförde Elin och Karin ett projekt 
”Stolt nykterist” i samband med Folknykterhetens dag.

Karin Lewenstedt deltog i ”Leda för en hållbar värld”, en veck-
olång kurs till havs på en av försvarsmaktens stora segelbåtar, 
HMS Gladan. Kursen genomfördes av Scouterna tillsammans 
med försvaret. 

Elin Abelsson gick en helgkurs om normkritiskt ledarskap, ar-
rangerat av Scouterna. Kursen handlade om hur man kan ha 
inkluderande verksamhet för barn och unga med olika funktion-
shinder.  

Sibban Andersson och Cecilia Hemming deltog i NSFs ord-
förandesamling och kurshelg Kompassen. Sibban deltog som 
ordförande och kursledare. Cecilia var där i egenskap av medlem 
i NSFs Internationella kommitté. Mötena och kurserna hölls på 
Tollare Folkhögskola i Stockholm.

Sibban Andersson har under hösten gått en utbildning om den 
nya dataskyddsförordningen, GDPR, som som slår fast reglerna 
för behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas 
till en person. Förordningen träder i kraft i maj 2018. 

Charlie Andersson och Sibban Andersson var med på Vara kom-
muns föreningsträff där SISU hade en tretimmars styrelseutbild-
ning som behandlade ekonomi, juridik, stadgar och ansvarsfrihet.

Elin Abelsson och Sibban Andersson var på en kvällsutbildning 
om de glömda barnen. Temat var ”Tillsammans kan vi upptäcka 
och stötta barn i utsatta situationer”. Bonnie från Trygga barnen 
berättade hjärtslitande om sin uppväxt i ett välbärgat hem med 
två föräldrar som var psykiskt sjuka och dessutom alkoholister

Säker- och Trygg Förening
Levene scoutkår är en av fem föreningar i Vara 
kommun som är certifierad som Säker och Trygg 
förening.  Säker och Trygg förening är en kvalitets-
märkning för barn- och ungdomsverksamhet. Certi-
fieringen innebär att kåren 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 up-
pdateras efter behov. Scouternas Trygga mötenarbete 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. I oktober genomförde 
åtta av kårens ledare Trygga möten-utbildningen: Carl Anders-
son, Ebba Abelsson, Elin Abelsson, Max Buder, Lucas Elfvers-
son, Anton Fredriksson, Anders Lundström och Efraim Pet-
tersson. Kursen leddes av Sibban Andersson.

Kommunikation, information och image
Scoutkåren är aktiv på sociala medier,  217 följer oss på Face-
book och 167 på Instagram. Under året har en arbetsgrupp 
bestående av Elin Abelsson, Susanne Andersson, Malin Elf-
versson och Cecilia Hemming gjort en översyn av kårens an-
vändning av sociala medier. En plan för hur dessa ska hanter-
as ska lämnas till styrelsen, för beslut under 2018. 

Kårens nya medlemsregister, e-Bas, är fortfarande under ut-
veckling. Informationen från kåren till scoutfamiljerna har un-
der året skett med grupputskick via e-Bas-registret, antingen 
med SMS eller e-post. Detta har fungerat på ett tillfredsstäl-
lande sätt. 

I julveckan hörde Efraim Pettersson en intervju, med IOGT-
NTOs distriktsordförande, på P4 Skaraborg. När ordföranden 
pratade om Vit Jul och missade att nämna NSF som ett av 
IOGT-NTO-rörelsens förbund, kastade Efraim sig ut på P4s 
Facebookssida och kommenterade detta. Det resulterade i 
att han blev uppringd och intervjuad av P4 Skaraborg för att 
berätta om NSFs drogfria arbete som pågår hela året om.

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, som har 
sett olika ut under året. I Spårarna tar scouterna märken vilket 
är ett bra verktyg för att lära sig mer om scoutings värdegrund 
och scoutteknik. Upptäckarpatrullerna hade genomgående 
teman för terminerna, under våren ”egna möten” och hösten 
”Spel av olika slag”. Äventyrarna jobbade under våren med ”

Free Beeing Me”, ett program där syftet är att stärka ungdomars 
kroppsliga självförtroende och självkänsla. Under hösten har 
Äventyrarna varit mycket ute ”på vift”. De startade en Sovaklubb 
vars mål var att sova på udda ställen en gång i månaden. Des-
sutom deltog man i distriktets heldag på Prison Island och La-
serdome samt ordnade egen Halloweenövernattning i Utby med 
besök på Liseberg.

För att stärka den enskilde scouten i sitt ställningstagande 
mot droger har varje avdelning jobbat med förbundets Drog-
friryggsäck. Genom detta arbete hoppas ledarna kunna hjälpa 
den enskilde scouten att ta ställning och våga ta egna beslut 
utifrån egen magkänsla. 

Utmanarna arrangerade traditionsenligt 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. 
Utmanarna har genomfört discon för barn från årkurs 1-4. Hal-
loweendiscot var det populäraste och lockade till sig hela 41 del-
tagare. 

I maj genomförde ledarna en fixardag som avslutades med en 
ledarvårdande aktivitet. Under ordnade former åt man gott och 
gav varandra positiv feedback

Miljö
Kåren har ett övergripande miljötänk som genomsyrar verk-sam-
heten. Det har handlat om att tänka klimatsmart och humanitärt i 
valet av råvaror och tillagning. Sopsortering har blivit en naturlig 
del av vår verksamhet. Ledarna har jobbat för samåkning och 
använt kollektivtrafiken när det har varit möjligt. Returnera Mera 
har ändrat sina tömningstider vilket gör att scoutkåren inte kom-
mer kunna utnyttja systemet till fullo. Därför har kåren sagt upp 
avtalet med RangSells men kommer fortsätta sorterandet på 
egen hand.



Distriktet, förbundet och scoutvärlden
På NSFs Nyårsbal, 2016-2017, i Ransbergs Herrgård deltog 
Lucas Elfversson och Karin Lewenstedt. Lucas Efversson 
deltog även på Nyårsbalen 2017-2018. Malin Elfversson och 
Efraim Pettersson deltog som funktionärer. 

Scoutkåren stod som värd för scoutdistriktets årsmöte vilket 
inleddes med ett besök på Spökhuset I Grästorp. Elin Abels-
son, Sibban Andersson, Anton Fredriksson, Karin Lewenstedt 
och Efraim Petterssondeltog som kårens ombud medan An-
ders Lundström och Anneli Fredriksson stod för marktjänsten.

Ebba Abelsson och Karin Lewenstedt var ombud på NSF-
Utmanarnas Ting i Östersund 1-2/4. Efraim Pettersson satt 
mötesordförande och Elin Abelsson var där som deltagare.

Karin Lewenstedt var på Rover Moot under en sommarvecka 
på Island. Efter inledande småläger med olika teman (bl.a. 
bergsklättring och kultur), på olika platser på Island, samlades 
alla deltagare på Úlfljótsvatn Scout Centre.

Malin Elfversson och Efraim Pettersson var på Umugenzi-
återträff i sommar. På återträffen diskuterade deltagarna hur 
förväntningar och rädsla påverkade mötet med scoutledarna 
från Burundi, ett land där man använder scoutmetoden med 
helt andra förutsättningar och med andra fokusområden än 
vad vi är vana vid i Sverige. 

Spårarna, Upptäckarna och Äventyrarna erbjöds ett fem-
dagarsläger på Scoutcamp Ransberg. 25 scouter och ledare 
deltog. Under soliga och varma lägerdagar deltog scouterna i 
olika program, bland annat klättring på klättervägg och hinder-
banan Survival Track. Äventyrarscouterna hade en dagsutflykt 
till Ransjön där de paddlade tillsammans med sin ledare. En 
del aktiviteter genomfördes tillsammans med Junis som var på 
Ransberg på läger under samma tid. 

Elin Abelsson, Sibban Andersson, Malin Elfversson, Anton 
Fredriksson och Efraim Pettersson var scoutkårens ombud på 
NSFs förbundsmöte på Scoutcamp Ransberg. 

Ombuden och andra intresserade kunde innan förbundsmötet 
logga in på e-åsiktstorg och där diskutera och lägga förslag. 
Scoutkårens ombud till FM deltog dessutom i distriktets video-
konferens, Inför FM, på fem olika platser i distriktet, varav Lev-
ene Scoutgård var en av dem.

Kårens Utmanare deltog i den nationella Jamboree 17 på 
Rinkabyfältet, utanför Kristianstad, i juli. 11000 scouter höll 
igång många olika aktiviteter i de olika ”hubbarna” under 
lägerveckan. 

Cecilia Hemming var på Jamboree 17 dels för att hjälpa till 
med de utländska deltagarna som var inbjudna av Scouterna 
och dels för NSF:s Bright Minds-projekt. 

Elin Abelsson och Ebba Abelsson var under en helg på Tollare 
och deltog i inspelning av NSFs rekryteringsfilmer.

Ebba Abelsson och Karin Lewenstedt deltog I Rixhajken, i Göte-
borg, för NSFs utmanare. Efraim Pettersson var med som funk-
tionär. 

Kårens Utmanare och Rover deltog i ett demostrationståg mot 
nazism, i samband med bokmässan i Göteborg.

JOTI genomfördes i Scoutgården. 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.

Susanne Andersson, Anneli Fredriksson och Anders Lundström 
deltog I scoutdistriktets ledarresa till Krakow som även bjöd på en 
resa till Auschwitz och Birkenau.

Sibban Andersson tillhör Utbildarna i Västra scoutregionen och 
har under hösten påbörjat planeringen av Leda avdelning med 
NSF-profil som ska genomföras två helger under våren 2018.

Susanne Andersson avgick som sekreterare i Västra scoutdistrik-
tet av NSF på distriktsårsmötet i mars.
Cecilia Hemming har under året varit ledamot i NSFs Internatio-
nella kommitté.  

Malin Elfversson och Efraim Pettersson deltog i NSFs träff med 
distriktets kårer en onsdagkväll i november.

Fyra ledare från scoutkåren, Elin Abelsson, Sibban Andersson, 
Susanne Andersson och Efraim Pettersson hade under året del-
tagit i minst tre distriktsarrangemang och därmed kvalificerat sig 
till distriktets julbord som avnjöts på Aludden i Lerum.

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



Slutord
Scoutkåren har haft ett mycket aktivt år. Det är roligt att sitta i 
scoutkårens styrelse när det är populärare än nånsin att vara 
scout. Det är dessutom coolt, bland ungdomar, att avstå från 
alkohol. Vår scoutkår dras med i dessa positiva vibbar. Detta 
märks inte minst på ökningen av medlemsantalet. Avdeln-
ingarna med de yngsta scouterna har under hösten haft in-
tagningsstopp. Kvalitén på våra aktiviteter är viktig och den blir 
svår att hålla när en grupp växer till över 35 deltagare. 

Varje torsdag träffas ca 100 scouter i och runt Scoutgården. Av 
dessa är 95 stycken under 25 år gamla.

Trogna hyresgäster är Levene Pensionärsförening som 
hyr Scoutgården en gång i månaden för sina ordinarie 
månadsmöten. Spåraravdelningen stod traditionsenligt för lu-
ciatåget som framfördes på PROs julavslutning. 

Scoutgården har även hyrts ut för barnkalas och lanparty, vilka 
gett lite extra intäkter i Scoutkårens kassa.

Även detta året blev vårens och höstens städdagar succé när 
de lades i samband med ordinarie scoutmötestid. Båda kväl-
larna samlade många scouter och föräldrar som på kort tid fick 
mycket gjort. I samband med städdagarna hölls även föräl-
dramöten. 

Föräldrarna har bjudits in och deltagit i pysseldagarna inför 
scoutkårens Julmässa. 

Julmässan 2017 slog deltagarrekord. Nästan 200 personer 
var på plats när Spårarscouternas luciatåg med 15 tjejer in-
ledde kvällen. Utmanarscouterna ordnade sedan fika och på 
det följde den traditionsenliga och alltid lika uppskattade auk-
tionen. En av scoutföräldrarna, Peter Johansson, svingade 
klubban och såg till att minsta alster blev sålt. Kvällen inbring-
ade ett rejält och välbehövligt tillskott i scoutkårens kassa och 
dessutom bidrag till de äldre scouternas resekostnader och 
deltagande i 2018-års Jamboree i Österrike.

Det var det 21:e året i rad som scoutkåren ordnade Julmässan 
i år. 1997 togs traditionen över från IOGT-NTO-föreningen som 
startade denna form av arrangemang redan 1944.

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



Stora Levene scoutkårs sammankomster 2017
Org.nr 868401-1342

ANTAL TRÄFFAR / PINNAR

VÅRTERMINEN Träffar Pinnar

Spårarscouting 56 256

Upptäckarscouting 28 216

Äventyrarscouting 51 216

Utmanarscouting 23 108

Scoutcamp Ransberg - Läger 20 115

SUMMA VÅRTERMINEN 178 911

HÖSTTERMINEN Träffar Pinnar

Spårarscouting 75 466

Upptäckarscouting 82 421

Äventyrarscouting 54 404

Utmanarscouting 34 169

SUMMA HÖSTTERMINEN 245 1460

TOTALT VÅR - HÖST 2017 423 2371

Totalt vår och höst 2016 406 2267

Stora Levene scoutkårs medlemsutveckling
2016/2017  Org.nr 868401-1342

Kvinnor Män Totalt

ANTAL MEDLEMMAR 2016   2017 2016   2017 2016   2017

Spårarscouter 8-9 år 12      17 11      16 23      33

Upptäckarscouter 10-11 år 16      21 08      15 24      36

Äventyrarscouter 12-14 år 10      12 09      08 19      20

Utmanarscouter 15-18 år 03      02 08      05 11      07

Roverscouter 19-25 år 03      03 06      05 09      08

Ledare >25 år 11      11 06      08 17      19

SUMMA MEDLEMMAR 55      66 48      57 103    123



Stora Levene scoutkårs
balansräkning 2017
Org.nr 868401-1342

BALANSRÄKNING 2016 2017
BEHÅLLNING 1 JANUARI 316 570,54 361 748,80

Årets vinst 45 178,26 53 555,26

Årets förlust 0,00 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 361 748,80 415 304,06

BALANSRÄKNING 2016 2017
Nordea Sekura 206 331,69 205 988,64

PlusGiro 13 10 83-8 155 417,11 209 315,42

Kontantkassa 0,00 0,00

SUMMA EGET KAPITAL 361 748,80 415 304,06

FÖRVALTADE MEDEL 2016 2017
Utmanarscouternas kassa 4 997,02 5 892,25

Home 18 Österrike - lägerkassa 0,00 14 605,00

SUMMA FÖRVALTADE MEDEL 4 997,02 20 497,25

Scoutkårens eget 2016 2017
disponibla kapital 356 751,78 394 806,81



Stora Levene scoutkårs ekonomi 2017
Org.nr 868401-1342

INKOMSTER Budget Resultat
Medlemsavgifter 17 000,00 21 760,00
Hyra Scoutgården, bord och stolar 5 000,00 9 010,00
Konserthusgarderoben 25 000,00 31 506,00
Aktivitetsstöd Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 52 100,00 52 141,00
Aktivitetsstöd Barn och Unga Vara kommun 38 500,00 40 649,00
Rekryteringsbidrag NSF - Klassfotbollen 4 900,00 4 900,00
Bingolotter 2 500,00 3 163,00
Scoutplagg och märken 3 000,00 5 244,10
Julmässan - lotterier, försäljningar, fika 35 000,00 40 840,00
Avdelningsverksamhet 1 000,00 6 000,00
Utbildningsbidrag 1 000,00 0,00
Äggapromenaden - tips, bingo, fika, försäljning 2 000,00 6 612,00
Lägeravgifter 16 000,00 45 515,00
Anläggningscheckar NSF 15 300,00 15 501,00
Nordea Sekura 700,00 0,00
SUMMA INKOMSTER 219 000,00 282 841,10

UTGIFTER Budget Resultat
Medlemsavgifter Nykterhetsrörelsens Scoutförnund 11 110,00 9 785,00
Scoutgården, drift, underhåll, bredband, försäkringar 75 000,00 61 200,79
Högtalaranläggning, mikrofon 25 500,00 17 400,00
Avdelningsverksamhet 11 000,00 22 765,00
Klassfotbollsaktiviteter inkl. info-material 1 000,00 486,90
Scoutplagg och märken 3 500,00 1 600,00
Representationer 7 000,00 6 343,00
Läger 45 000,00 84 600,00
Lägermaterial 4 700,00 1 821,50
Äterbetalning lägerbidrag Bacconost 3 000,00 3 000,00
Utbildning 6 000,00 0,00
Julmässan 2017 och lotterivinster 2018 8 000,00 7 398,10
Administration, porto, trycksaker 8 000,00 5 968,60
Ledarvård, städ- och pysseldagar 10 000,00 6 573,90
Nordea Sekura 190,00 343,05
SUMMA UTGIFTER 219 000,00 229 285,84

FÖRVALTADE MEDEL 2016 2017
Utmanarscouterna 4 997,02 5 892,25
Home 18 0,00 14 605,00
SUMMA KRONOR 4 997,02 20 407,25




