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Sibban Andersson, Cecilia Hemming, Charlie Andersson, Anneli 

Fredriksson, Elin Abelsson. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 

öppnat. 

§ 1 

Öppnande  

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning  

 

 

Sibban har skickat ut sms-påminnelser angående medlemsavgiften. 

När de som ännu inte fått iväg sina betalningar gjort detta kommer vi 

att vara 101 betalande medlemmar. 

§ 3 

Medlemsantal 

 

 

 

Listlotterna går bra i år, de flesta listorna har redan kommit in och 

varit utsålda. 

Elin, Efraim och Utmanarna håller på att samla ihop vinsterna till 

lotteriringarna, några är klara. 

På morgondagens scoutmöte lottas Lucia bland de flickor som kan 

vara med i tåget. Luciaprogrammet kommer också att framföras för 

PRO, på deras möte i Scoutgården, den 9 december. 

Pysseldagen den 13/11 är inställt eftersom flera då jobbar i garderoben 

eller är upptagna. 

Charlie har gjort färdigt tryckoriginal och Cecilia trycker upp dessa så 

snart som möjligt.  

§ 4 

Julmässa 

 

 

Vi behöver skriva ut verksamhetsberättelser och protokoll som 

tidigare legat i Madicken.  

 

BESLÖT 

att  Cecilia skriver ut protokollen för fysisk arkivering. 

§ 5 

Protokollhantering/arkivering 

 

 

Kårstyrelsemötena den 9 januari och 6 februari är de sista mötena där 

vi går igenom nästa års arbets- och arrangemangsplan.  

Sibban och Cecilia skriver ett förslag till verksamhetsberättelse innan 

julhelgen.   

§ 6 

Årsmöteshandlingar 

 

 

Lucas och Ebba är ansvariga för Utmanarna, en vuxen ledare är 

dessutom med varje gång. Sibban coachar de yngre ledarna. 

JOTI hölls i år i Scoutgården. Äventyrarledarna höll i arrangemanget 

som blev väldigt lyckat.  

Städdagen blev också väldigt lyckad, det kom så många föräldrar, ett 

§ 7 

Rapport från 

- JOTI 

- Pyssel 

- Städdag, 

föräldramöte 

- Disco 

- Halloween Liseberg 



70-tal, att t.o.m. korven tog slut. Sibban har gjort en sammanfattning 

av det som diskuterats på föräldramötet och skickat ut till alla 

föräldrar. 

Discot som Utmanarna ordnade i scoutgården gick bra och vinsten 

blev 1011,- Elin har sparat undan en del till växelkassan och satt in 

resterande på kårens konto.  

13 Äventyrare tog tåget tillsammans med Malin, Efraim, Anton och 

Anders till Göteborg för att fira Halloween på Liseberg. De sov sedan 

över i Utbys scoutlokal. Det syns på sociala medier och på kårens 

hemsida att alla hade mycket roligt.  

 

 

 

Charlie påtalade att vi behöver en ny högtalaranläggning. 

 

Sibban har varit och sökt efter information angående Säker och Trygg 

förening på Vara kommuns hemsida. Scoutkåren certifierades som en 

av de första föreningarna år 2009. Det som fanns var en lista på några 

få föreningar förutom Stora Levene Scoutkår.  

  

BESLÖT 

att  Charlie tar kontakt med Janssons Audio och Video i Vara. 
  

§ 8 

Övriga frågor 

 

Nästa möte blir kårstyrelsemöte den 9 januari 2017. 
 

§ 9 

Nästa möte 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet avslutat. 
 

§ 10 

Avslut  

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

Cecilia Hemming    Sibban Andersson 

 

 


