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

 

 
Närvarande 

 
Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 
öppnat. 

 

§ 1 
Öppnande 

 
Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 
Dagordning 

 
 

Sibban har deltagit i ett möte med projektgruppen för Leve Levene. 
De ska arbeta utifrån visionen: En projektgrupp som vill samverka med 
föreningar i Levene för att stärka bygden och främja alla invånares rörelse 
och hälsa för en hållbar framtid. 

 
Alla ungdomsföreningar i Stora Levene var inbjudna. Scoutkåren 
och ridklubben var representerade. Saker som diskuterades för att 
nå visionen var: gemensam värdegrund, prova på-tillfälle i alla 
föreningar, elljusspår, flytta idrottsplanen till en mer central plats. 
Förslag att även SLIK ska certifiera sig som Säker och trygg 
förening i Vara Kommun. Ridklubben och scoutkåren är certifierade 
sedan flera år tillbaka. Sibban mailar alla policydokumenten till 
Sören Wejshag som sedan ”uppvaktar” SLIKs styrelse. 

 
Vi deltog för fjärde året i Klassfotbollen med många ledare och 
många aktiviteter. Denna gången dock utan Vedums scoutkår som 
har en time out. Några spontana reflektioner var: Den nya platsen 
var inte optimal och det var många som inte såg oss där. Vi hade 
avsevärt fler besökare under lördagen än söndagen. Aktiviteterna 
var bra och kan återanvändas.  

   
Friluftsbytet arrangerades under Levenedagen. 11 ”säljare” hade 
lämnat in saker. Allt från kanoter, regnkläder, ryggsäckar, 
primuskök och skidor kunde inhandlas. Det visade sig att 
vinterprylar var svårsålda.  
Trots att reklamen, i Levenedagens programblad, inte fungerat som 
det var tänkt, blev det en bra tillställning. Många kom och tittade 
och mycket av det inlämnade såldes. Ca 3500 kr omsattes. En del 
av detta kom scoutkåren till godo i och med att varor skänkts.  
Väl värt att göra om ifall tid/möjlighet finns nästa år.   

 
Uppmuntran till avdelningsledarna 16 juni. 15 biljetter är inköpta. I 
dagsläget är det 11st som tackat ja. När en ledare tackat nej, har 
andra som gjort stora insatser för kåren erbjudits.  
 

§ 3 
Rapporter 
Leve Levene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klassfotbollen 
 
 
 
 
 
 
Friluftsbytet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teaterladan i Larv inkl mat. 
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Charlie presenterade ett nytt koncept för våra listlotter, med att 
ersätta listorna med ett mindre antal lotter i ett block Vi får anpassa 
antalet lotter efter priset på dem.  
Har vi 20 lotter i ett block och tar 20 kr/lott behöver vi sälja 30 
block. Har vi 20 lotter i ett block och tar 10 kr/lott behöver vi sälja 
60 block. Detta för att ge samma inkomst på 6 000 kr, som de 
tidigare listlotterna. 

 
BESLÖT 
att sälja lotter för 10 kr/st med 20 lotter i ett block 
Vinsterna till lotteriet finns sedan tidigare införskaffade. 
Lotteritillståndet behöver inte förnyas. Det löper ut hösten 2020. 

§ 4 
Lotterier till Julmässan 2019 

 

 
Vi har det senaste fått ett ökat problem med att det parkeras bilar på 
Scoutgårdens parkering. Det kan innebära att hyresgäster inte får 
plats eller att det blir för trångt när vi har scoutmöten. 
 
BESLÖT 
att Sibban författar ett brev som lämnas ut till grannarna om att 
parkeringen främst är till för Scoutgårdens gäster och att det är 
viktigt att respektera att vi inte kan ha obehöriga bilar parkerade 
under våra scoutaktiviteter. 
 

§ 5 
Obehörig parkering 

 

 

Det ser ut att bli ca 30 Spårare/Spejare till hösten. Dessa behöver vi, 
om möjligt, fortsätta ha i delade avdelningar för att få fungerande 
avdelningar. 
Om trenden håller i sig med de scouter vi har idag blir det ca 30 
Upptäckare till hösten. Detta innebär att även dessa behöver delas i 
två avdelningar med 15 scouter i varje. 
För att klara av detta skulle vi behöva få minst en vuxen ledare till. 
Det som är klart, gällande ledarteam inför hösten är: Sandra och 
Anton som ansvariga, på en av Upptäckaravdelningarna och Carl 
och Elin som ansvariga, på Äventyraravdelningen. Övrigt behöver 
diskuteras och funderas på över sommaren. 
 

§ 6 
Höstens verksamhet 

 

 
Distriktets höstläger går av stapeln den 27–29 september på 
Scoutcamp Ransberg. 
BESLÖT 
att erbjuda Äventyrarna detta läger. 

 

§ 7 
Höstläger på Ransberg 

 

 
Scoutkåren har fått ett bidrag/vinst på 10 000 kr från 
Sverigelotteriet via en förälder som angett scoutkåren som 
”Favoritförening”.   

§ 8 
Bidrag från förälder 
”Favoritförening” 
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Vi fick avslag på omprövningen av deklarationen, vilket innebär att 
vi måste deklarera för 2019. Orsaken är den inkomst vi får från 
konsterhusgarderoben.  

 
Räkning för maten på årsmötet från MatMagnus har nu kommit. 
 
Kjellners Rör har hört av sig angående värmeanläggning med en 
värmepump som kan försörja hela huset med värme. Charlie har 
kontaktat våra Gårdar kring ekonomiskt stöd. Vi avvaktar besked 
därifrån. 
 
Charlie har varit i kontakt med Nybergs buss för att bekräfta 
sommarens bussar. 
 
Sofia får sin kostnad för skidresan betald av kåren då hon. Pga 
sjukdom, trädde in som ledare för scouterna. 
 

§ 9 
Övriga frågor: 
Deklaration 

 
 
 

Maten på årsmötet 
 
Värmekälla 

 
 
 
 

Transporter till/från sommarläger 
 
 
Ledarkostnader 

 
Nästa möte blir kårstyrelsemöte den 19 augusti. 

 

§ 10 
Nästa möte 

 
Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet för avslutat. 

  

§ 11 
Avslutning 

 
Vid protokollet  Ordförande  
   
 
 
Anneli Fredriksson Sibban Andersson 
 
 
 
 
 
 
 


