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Sibban Andersson, Cecilia Hemming, Malin Elfversson, Ebba 

Abelsson, Karin Lewenstedt, Håkan Björkälv, Lucas Elfversson, 

Max Buder, Anders Lundström, Anton Fredriksson och Anneli 

Fredriksson. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 

öppnat. 

§ 1 

Öppnande  

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning  

 

 

Kåren har fikaansvar på en av visningsplatserna, hemma hos Pia 

Gullberg, på årets konstrunda. Sibban uppmanade alla att tänka 

igenom och meddela när de kan vara med. 

Städdag 18:30-20:00 Anders och Sibban är ansvariga. 

Föräldramötet 20.00 – 20.30 hålls direkt efter städdagen. 

JOTI hålls 15-16/10, i Scoutgården. 

BESLÖT  

att Sibban skickar ut en informationslapp om 

 städdag/föräldramöte till kårmedlemmar och föräldrar. 

§ 3 

Aktiviteter framåt 

- Konstrundan 1-2/10 

- Städdag 6/10 

- Föräldramöte 

- JOTI i Scoutgården 

 

 

Alla garderobstillfällen har nu en ansvarig, Sibban har listan med 

intresserade föräldrar.  

§ 4 

Konserthusets garderob 

 

 

Rixhajken kommer att hållas den 16 – 18/9 i Mönsterås, Karin och 

Lucas är anmälda till arrangemanget. 

Förbundsrådet den 23 – 25/9 hålls i Karlstad. Här kommer bl.a. 

förbundets kommunikationsplan att presenteras och personalen 

kommer att berätta hur de arbetar. Sibban är anmäld. 

Kyrkan har bjudit in till en kväll om att Vara Vettig Vuxen den 

28/9. Nätverket De glömda barnen berättar och delar med sig av 

deras arbetsmetoder.  

Den 16/10 kommer Anneli, Susanne, Ebba, Lucas och Anna att gå 

kurserna Leda scouting och Trygga möten medan Karin och Elin 

endast går Trygga möten eftersom de tidigare har gått Leda 

scouting.  

Distriktet bjuder in till en Inspirationsdag med Västra 

Scoutdistriktet i Utbys scoutlokal, lördagen den 22/10. Dagen 

ägnas åt att byta idéer och erfarenheter samt inspirera varandra. 

Alla kårens ledare uppmuntras att delta. 

Den 20/10 träffas föreningarna i Vara kommun på biblioteket för 

en kväll under temat Arrangörsutveckling. Ett bra tillfälle för oss 

att lyfta Säker och Trygg Förening.  

§ 5 

Hösten kurser och externa 

arrangemang 

- Rixhajk 

- Förbundsråd 

- Vara Vettig Vuxen 

- Leda scouting, Trygga 

möten 

- Inspirationsdag 

- Föreningsträff Vara 

- Demokratijamboreen 

 

 



Demokratijamboreen hålls i år den 18-20/11 i Västerås. Kåren har 

rätt till två ombud. 

BESLÖT 

att Sibban kontaktar Mija för att fråga om hon vill delta i  

 Föreningsträffen i Vara. 

att Elin Abelsson och Sibban Andersson anmäls som 

 ombud, för kåren, till Demokratijamboreen.  

 

Det har varit problem med listfunktionen i Madicken på det 

senaste. Nytt medlemsregister är på G.  

§ 6 

Madicken-strul 

 

 

Cecilia kopplade upp och visade kårens nya hemsida på storbild 

medan Sibban berättade om kompromisser som gjorts och hur man 

hittar på sidan. 

§ 7 

Ny hemsida 

 

Kåren har tidigare varit inriktad på att delta på nästa års Jamboree. 

Lägret har dock visat sig kosta 3 295 kronor både för deltagare och 

ledare. Problemet kommer att diskuteras på kommande 

förbundsråd. Efraim kommer att delta och därför kan vi också 

erbjuda högst 8 äventyrarscouter (1 ledare per 8 scouter krävs) att 

delta.  

Utmanarna kommer att delta på Jamboreen och jobba för att få in 

lite pengar till lägeravgiften. 

 

Övriga äventyrare, upptäckare och spårare kommer erbjudas läger 

på Ransberg i samband med FM och I-N:s kongress. 

§ 8 

Läger 2017  

Jamboree 4-12/8 

Demokratiläger v 26 

 

 

Scoutterminen startade den 1/9 för spårare, upptäckare och även-

tyrare. 

Utmanarna träffas på måndagar och leds av Lucas med Sibban 

som mentor. De har hittills haft två möten och önskades lycka till i 

det fortsatta arbetet, av mötet.  

§ 9 

Terminsstart 

 

 

Sibban påminde om hur viktigt det är att fylla i närvarokorten vid 

scoutmötena. Varje kryss ger nödvändiga inkomster.  

§ 10 

Närvarokort 

 

 

Charlie påminde om julens listlotter. 

 

BESLÖT 

att dela ut listorna till föräldrarna under föräldramötet den 

 6/10.  

§ 11 

Övriga frågor 

- Listlotter 

 

 

Nästa möte blir kårstämman den 3 november, Susanne är ansvarig 

för mötet. 

§ 12 

Nästa möte 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet avslutat. 

§ 13 

Avslut  

Vid protokollet      Ordförande 

Cecilia Hemming    Sibban Andersson 


