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Sibban Andersson, Elin Abelsson, Carl Andersson, Charlie 
Andersson, Anneli Fredriksson och Sandra Nilsson 

 
Närvarande 

 
Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet för öppnat. 

§ 1 
Öppnande 

 
Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 
Dagordning 
 

 
 
Sibban har kontakt med firman som servat den gamla 
diskmaskinen och de har en begagnad på gång. Vi avvaktar 
mer info från dem.  
 
Carl och Sibban har haft kursen med 4 av 7 äventyrare. Det 
var en bra utbildning med en öppen diskussion.  De 
resterande 3 måste gå innan höstterminstart.  
 
Det var ett bra årsmöte som gav en insikt i hur stor kår vi är i 
distriktet, trots att Stora Levene är litet.  
Distriktet kommer ge bidrag till olika sommaraktiviteter som 
WSJ, EB och läger. 
Malin Elfversson valdes in i distriktsstyrelsen.  
 
Ca 50 föräldrar kom och bjöds på bilder och information. De 
är nöjda med den info de får via olika kanaler.  
 
Alla protokoll, planer och bilagor från årsmötet är skickade 
till Kommunen, NSF, Nordea och Våra gårdar. 

§ 3 
Rapporter 
 
Diskmaskinen 
 
 
 
 
Trygga Möten 
 
 
 
 
Distriktsårsmöte 
 
 
 
 
 
 
Föräldramötet 
 
 
 
Kårårsmötet 

 
25/3 Klassfotbollsmöte 
BESLÖT 
att Susanne köper in ett klätternät till klassfotbollen. 
19/4 Äggapromenad 
BESLÖT 
att enbart ha kaffe och våffelförsäljning vid sidan av tips- 
och bingo på Äggapromenaden. 

§ 4 
Kommande arrangemang 
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22/4 Styrelsemöte/Ledar- och materialvård 
Sibban och Carl har läget under kontroll 
4/5 Kosläpp och distriktsledarmiddag 
BESLÖT 
att Sibban skickar ut inbjudan till Kosläppet till scouterna.  
 
16/5 Vårstädning och friluftsbytet 
Sofia har skrivit information inför friluftsbytet och info till 
säljare. Hon fortsätter arbetet med att planera friluftsbytet. 
BESLÖT 
att samla in friluftsprylarna under vårstädningen 16/5 18:00-
20:00 och 30/5 16:00-18:00.   
att sälja friluftsprylarna på Levenedagen 1/6. 
 
7-9/6 Norporee 
23-28/6 Campalot 
Charlie har fått offert från Nybergs buss till både Norporee 
och Campalot.  
Mölnlycke, Utby, Timmersdala, Varberg och vi är 
intresserade av Norporeen. 
BESLÖT 
att Sibban skickar ut påminnelser om Campalot till 
scouterna eftersom det snart är sista anmälningsdag. 
 

 
Vi läste projektplanen och gjorde några förändringar som 
meddelas Malin.  
BESLÖT 
att Carl och minst en ledare till från Äventyrarna deltar 
att  Malin tar ta in anmälan på egen mail och inte via e-bas 
att  Anneli skriver ned lite tankar om vad man kan göra med 
 föräldrarna medan scouterna gör värderingsövningar.  
att Malin testar sina dryckestankar på ledarna i praktiken 
att förslag på nytt datum 18/10  
att det inte ska kosta något för föräldrar eller scouter 
att målgruppen för scouterna är 14-20 år 

§ 5 
Projekt ”Vi ger det ett försök” 
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Det finns några bidrag att söka från både distrikt och förbund 
till lägerresor.  
 BESLÖT 
att kårens ansökningar görs av någon i kårstyrelsen 
 

§ 6 
Ekonomiska bidrag från distrikt 
och NSF 

 
Vi har under våren fått ytterligare föräldrar som kan tänka sig 
att vara ansvariga. 
 

§ 7 
Konserthuset 

 
Kåren har i dagsläget 98 betalande medlemmar och då är det 
5-10 st som saknas, så vi lär passera 100-strecket innan 
sommaren. 
 

§ 8 
Medlemsavgifter 

 
 
Charlie fortsätter undersöka alternativet till vårt listlotteri 
inför julmässan.  
 
Planeringsansvariga från Spejarna: Edvin, Spårarna: Lucas, 
Upptäckarna: Sandra och Äventyrarna: Carl  
 BESLÖT 
att Carl är sammankallande  
 
Kassören Charlie har som vanligt ansökt om skattebefrielse 
för kåren, men vi har fått avslag pga inkomsterna från 
Konserthuset.  
 BESLÖT 
att Charlie begär omprövning av beslutet 
 
Resa till distriktsårsmötet  
 BESLÖT 
att kåren betalar ut reseersättning för distriktsårsmötet 
 

§ 9 
Övriga frågor 
 
Listlotteriet 
 
 
St:Georg  
 
 
 
 
 
 
Deklaration och skatt 
 
 
 
 
 
 
Reseersättning 

 
Nästa möte blir kårstämma den 8 mars. 

§ 10 
Nästa möte 
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Ordförande Sibban förklarade mötet för avslutat. 
  

§ 11 
Avslutning 

 
Vid protokollet      Ordförande 
 
 
Anneli Fredriksson    Sibban Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 


