
Kårstyrelsemöte 2015-03-09 

Stora Levene scoutkår av NSF 
 

Närvarande:  

Sibban Andersson, Charlie Andersson, Mija Gustafsson, Elin Abelsson, Efraim Pettersson och Anneli 

Fredriksson 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Sibban hälsade välkommen och öppnade mötet.  

 

§ 2. Dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 3. Sekreterare för mötet 

Anneli Fredriksson valdes till sekreterare. 

 

§ 4. Arbetsplan 2015 

Vi gick igenom arbetsplanen och lyfte särskilt:  

Medlemsutveckling 

 Skolrekrytera gör vi när tillfälle ges och dokumenterar vad vi gör.  

 Vi uppmanar scouterna att ta med sig en kompis, men lämnar inte ut någon premie. 

 Affischera med information i hallen som föräldrarna kan läsa på när de hämtar sina barn från 

disco. Efraim ordnar affischen. 

Ledarskap 

 Till årets läger behöver vi inte hjälp av föräldrar, så de som ändå vill åka med får stå för 

kostnaden själva.  

 Sibban har börjat titta över vilken information som kan vara viktig att lämna till våra nya 

ledare, såväl de egna unga ledarna som föräldrar.  

Program och verksamhet 

 Viktigt att vi tänker på att använda oss av drogfriryggsäcken på våra avdelningar! 

Utbildning 

 Sibban tar hand om de nya ledarna som fadder. 

Demokrati 

 Vi måste komma ihåg och ta tag i att förarbeta kårens årsmöte på äventyrar- och 

utmanaravdelningarna.  

Miljö 

 Angelica kommer noga gå igenom med Spåraravdelningen hur sopsorteringen ska gå till. 

Angelica tillfrågas om hon kan ha en genomgång för ledarna nästa kårstämma 30/3. Det kan 

vara bra om alla övriga avdelningar också använder sig av Angelicas kunskaper.   

Stolt scout 



 Bra om det varje torsdag kommer bilder och lite text från någon av våra avdelningar till 

hemsidan. Vi kan försöka med ett rullande schema.  

 Vi behöver tänka till lite ytterligare så vi syns mer i lokalpressen.  

Förutsättningar 

 Äventyrarna har fixat nya krokar i sin lokal¨ 

 Sibban ansvarar för att det kommer upp en ny fixar lista på anslagstavlan i köket. 

 Vi har redan skärpt till oss med att fylla i närvarokorten.  

 

§ 5. Arrangemangsplan 2015 

 Internationella familjekvällen 19/3: Lite tunt med anmälningar, men avstämning sker under 

veckan. Vi behöver en back up som finns kvar vid Scoutgården mellan 18.00-18.30 så att de 

scouter som missat, får hjälp till församlingshemmet. Cecilia har tagit fram många bilder och 

Sibban och hon kommer att prata om vårt internationella arbete, som började med vårt 

fadderbarn, fram till det samarbete vi nu har med Burundi.  

 

 Äggapromenad: Anders och Elin är ansvariga. En inbjudan och affischer måste tas fram 

senast till scoutmötet 26/3. Elin uppmanades att de ska kontakta radio Treby för att sprida 

information om arrangemanget.  

 

 Tinget: Anmälan är nu öppen. Utmanarna har läget under kontroll och säger ifrån om/när de 

behöver hjälp.  

 

 Städdag 21/5 på Leveneveckan: En idé är att städa 18.30-20.00 och avsluta med lägerbål 

20.00-20.30. Efraim är ansvarig för lägerbålet. 

§ 6. Scoutgården, ansvar 

Sibban har lagt ut aktuella dokument på hemsidan.  

Charlie fixar en lapp att sätta på äventyrardörren med påminnelse om att sätta ner värmen.  

 

§ 7. Liv@2015 

Mycket glädjande är det 40 anmälda idag inklusive ledarna.  

 

§ 8. Distriktsårsmötet 

7 st åker, enligt beslut på årsmötet. Efraim och Mija kör varsin bil. 

 

§ 9. Motion till FM 

Kåren står bakom den motion som Sibban skrivit om att anläggningscheckarna bör återinföras. 

Mija har en idé till en motion om att i stor utsträckning använda klimatsmart mat på våra läger och 

andra arrangemang. Mija får styrelsens mandat att fortsätta med sitt tanke- och skrivarbete.  

§ 10. Förbundsråd 9/5 

Detta kommer att ske på fyra ställen i landet. Närmast oss är i Borås. Ingen i styrelsen har för avsikt 

att åka och det meddelas till distriktet på årsmötet.  

§ 11. Garderoben  

Vi hade 4 tillfällen från början under våren och Sibban har tagit ytterligare ett. Vi har klart med 

ansvariga för de återstående 3 tillfällena och i stort är även övrig bemanning också klar.   

 



§ 12. Medlemsavgifter 

Ca 70 har betalat.  

 

§ 13. Protokoll 

Eftersom vi saknar årsmötesprotokollet kan inte kommunen behandla vår lokalbidragsansökan. 

 

§ 14. Avslutning 

Sibban tackade Mija för fikat och avslutade mötet.  

 

Vid protokollet 

Anneli Fredriksson 

 

 


