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Medlemsutveckling
Kåren har verksamhet för alla åldrar från 8 år och uppåt i de
olika grenarna: spårar-, upptäckar-, äventyrar- och utmanar-
scouter. Scoutverksamheten lockar nya medlemmar och ger 
den enskilde medlemmen ständigt nya utmaningar inom 
kåren. Förbundets konsulenter Erik och Hande, tillsammans 
med utmanarna, deltog i Barnkalaset i Vara med syfte att 
rekrytera barn till ett rekryteringsläger med lådbilstema i slutet 
av augusti. Barnen, på Barnkalaset, fick delta i en scout-
hinderbana och kasta bollar på Bull-Sture.

Erik skolrekryterade i tre skolor i kommunen, i början av höst-
terminen. 

Levenebarnen, i åk 2, inbjöds via brev till Lådbilsbyggarlägret. 
Lägret genomfördes med 16 deltagare.

Första scoutmötet på hösten var ett Prova på-möte dit alla 
scouter, barn i åk 2 och föräldrar bjudits in att prova på olika 
scoutaktiviteter. Många kom och vi hade en rolig kväll tillsam-
mans. 

Ledarskap
Att vara ledare i Stora Levene scoutkår är att få vara delaktig 
i kårens framtid. Som ledare sätter vi alltid scoutens bästa i 
centrum och det bidrar samtidigt till ledarnas egna personliga 
utveckling. 

Ledare på de olika avdelningarna har varit:

Spårarna
Sibban, Cecilia, Angelica, Malin, på vårterminen även Anton. 

Upptäckarna
Susanne, Anneli, Erik och på hösterminen även Maria.

Äventyrarna
Anders, Efraim och under vårterminen även Håkan och 
Henrik.

Utmanarna
Anneli och Susanne.

Att ha all avdelningsverksamhet på en och samma kväll har 
gjort det möjligt för ledarna att hjälpa varandra vid sjukdom 
och andra förhinder. När höstterminen startade hade vi fått 
tänka om eftersom ledarstaben reducerats i och med att flera 
unga ledare flyttat från orten på grund av studier. Vissa scout-
möten kunde Spårare och Upptäckare ha tillsammans. Detta 
har fungerat bra och vi har kunnat genomföra scoutmötena 
med scouternas bästa i fokus. 

Vi fick också glädjen att kunna hälsa Maria Nordström väl-
kommen till ledargänget. Maria kommer från NSF-scoutkår i 



Lund och i och med flytt till Skaraborg tog hon själv kontakt 
med Levene-kåren.

Vi välkomnade med stor tacksamhet det föräldraengagemang 
som var i samband med distriktslägret Nybyggarna. Lasse 
Andersson, Camilla Remgård och Johan Sundin ingick i led-
arteamet till 100% på lägret.

Scoutkåren fick ett stipendium på 10 000 kr av Lions Club i 
Vara. Pengarna användes till Teatime.

Scoutkårens utmanare Carl Andersson, Malin Elfversson, 
Anton Fredriksson, Henrik Longnell och Efraim Pettersson 
tilldelades Sparbanksstiftelsernas Ekrosenstipendium, 
på 10 000 kronor, för att de gjort viktiga insatser som ledare 
och varit goda förebilder för barn och ungdomar i samhället.

Säker och Trygg Förening
Levene scoutkår är en av fem föreningar i Vara kommun som 
är certifierad som Säker och Trygg förening. Säker och Trygg 
förening är en kvalitetsmärkning för barn- och ungdomsverk-
samhet. Certifieringen innebär att kåren aktivt har arbetat 
igenom policy och handlingsplan för att säkerställa bättre 
hälsa, färre olyckor samt ökad säkerhet och trygghet för alla 
scouter i verksamheten. Dokumenten är “levande” och  upp-
dateras löpande efter behov.

Scouternas Trygga mötenarbete passar väl in i detta koncept. 
Syftet med Trygga möten är att alla scouter i kårens verksam-
het ska kunna känna sig trygga och fria från all form av över-
grepp: fysiska, psykiska, sexuella och vanvård. Som ledare i 
en scoutkår ska man vart tredje år genomgå en tre-timmars 
utbildning i Trygga möten. I stort sett alla kårens ledare har 
genomgått utbildningen under 2011-2013.

Kommunikation, information och image
Att Levenekårens scouter är aktiva märks såväl i lokaltid-
ningar som på internet. Kårens Facebook-sida är en livlig 
kommunikationskanal.  Cirka 100 besökare är inne på sidan 
varje vecka. Besökarna är både scouter, föräldrar och andra 
intresserade. Utmanarna och Spårarledarna har egna interna 
sidor på Facebook. Där dryftas allt från scoutmötenas inne-
håll till läger och andra aktiviteter. Till dessa sidor har endast 
berörda personer tillgång.

Våra ledare och utmanare är flitiga debattörer på förbundets 
och Scouternas FB-sidor och andra forum. På hemsidan 
(www.nsf.scout.se/storalevene) hittas referat från avdelning-
arnas verksamhet,  terminsprogram,  programmaterial och 
information. Där kan man också ladda ner kårens olika blan-
ketter och dokument.

Under året har grunden för en policy, om hur scoutkårens med-
lemmar ska förhålla sig på och till sociala medier, påbörjats.

I samband med att Team Baconost, utmanarpatrullen, arrange-
rade förbundets Rikshajk tog man fram ett tillhörarmärke för 
patrullen. Detta märke samt kårens, förbundets och Säker och 
Tryggföreningsloggan användes vid intern och extern kommu-
nikation.

Scoutgården har blivit alltmer populär att hyra till olika möten 
och barnkalas. Antalet uthyrningstillfällen har under året varit 27.

Spåraravdelningens flickor stod traditionsenligt för luciatåget 
som framträdde på Scoutkårens Julmässa och på PROs julav-
slutning.

Under året har scoutkåren anordnat discon för barn från 
förskoleklass och uppåt. Under våren genomfördes två discon 
av de som skulle delta i distriktets resa, Teatime, till England. 
Utmanarna arrangerade under hösten tre discon med tema.

Ibland är det positivt att ha en scoutkår på landet där alla känner 
alla. Levene vandrarklubb hade under ett arrangemang som 
gått med vinst. De beslöt då att överskottet skulle gå till scout-
kåren eftersom vi med vår nyktra verksamhet bidrar till lugna 
kvällar i samhället. 



Scoutkåren fick i höstas en förfrågan om att göra kröningen 
av Levenes lucia vid Levene Arena extra stämningsfull. De 
yngsta utmanarna, under Efraims ledning, skötte detta på ett 
föredömligt sätt.

Program, verksamhet och demokrati
En viktig del av vår verksamhet är att scouterna även deltar 
i utformandet av scoutmötena. Det har skett på olika sätt på 
avdelningarna. Spårarna har fått välja aktiviteter utifrån ett 
smörgåsbord med olika aktiviteter på mötets tema. Upptäck-
arpatrullerna har planerat egna möten som de senare genom-
fört tillsammans med hela avdelningen. Äventyrarna har job-
bat med olika projekt utifrån enskilda intressen. Alla avdel-
ningar har jobbat med deltagar- och intressemärke, ett lock-
ande sätt att lära sig scoutteknik.

För att stärka den enskilde scouten i sitt ställningstagande 
mot droger har varje avdelning jobbat med förbundets fram-
tagna Drogfriryggsäck. Genom detta arbete hoppas ledarna 
kunna lära scouterna att ta ställning och våga ta egna beslut.

Utmanarna har utformat sina egna möten tillsammans med 
sina ledare. Mestadels har det handlat om projekt, små eller 
stora. De har haft två stora projekt under året, dels finansie-
ring av deltagandet i Teatime och dels genomförandet av 
Rikshajken. Allt har genomförts enligt projektmetodens tre 
delar: planera, genomföra och utvärdera.

Distriktet, förbundet, Scouterna och 
scoutvärlden

Kåren stod i mars värd för det första distriktsårsmötet i det 
nya Västra scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutför-
bund. Totalt deltog 72 medlemmar i årsmötet.

Distriktet anordnade Kosläpp på Jonagården i Ljung. I sam-
band med detta arrangerade levenekåren en övernattning för 
spårare och upptäckare. Scouterna åkte buss till Ljung på 
fredagen och blev hämtade av föräldrarna på lördagen. 
Familjerna deltog också i Kosläppet innan de åkte hem. 

23 äventyrarscouter, utmanare och ledare från kåren, deltog i 
distriktets äventyrsresa, Teatime. Scouterna samlade själva in 
en del pengar inför resan, de tog bl.a. tillsammans med sina 
föräldrar ansvaret för den traditionella Äggapromenaden på 
långfredagen. De hade också en aktivitet på Levenedagen men 
den gav tyvärr minusresultat. Resan gick genom sju 
länder, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Frank-
rike och England. Under resan besökte deltagarna bland annat 
Harry Potter Studio, Gilwell Park, Thorpe Park, Blackpool Plea-
sure Beach, Peak District, Alton Towers och London city. 

Äventyraren Karin Lewenstedt deltog i ett tre veckor långt kon-
firmationsläger på Ransberg. Under tre veckor fick hon varva 
konfirmationsläsningen med scouting. Friluftsliv, hajk, utflykter 
och gemenskap fyllde dagarna.

I somras deltog Malin och Efraim i Explorer Belt i Benelux-länd-
erna. För att bli godkänd och få EB-bältet gäller det att med 
en parkamrat på tio dagar ta sig från en helt okänd plats till ett 
angivet mål minst 16 mil bort. Under vandringen ska bl.a. ett 
antal uppgifter lösas och man får inte betala för varken färdig 
mat eller logi. EB genomförs av Scouterna varje år.

27 spårar- upptäckarscouter och ledare från scoutkåren deltog 
i distriktets läger, Nybyggarna, på Apelhults kurs- och läger-
gård. Scouterna lagade sin egen mat, deltog i vatten- och 
skogsaktiviteter som hade anknytning till nybyggartemat. Tre 
äventyrare och en ledare deltog under hösten i en tuff hajk för
distriktets Äventyrare. Kajakpaddling, grottkrypning och berg-
sklättring stod på programmet. Trots ösregn och krävande 
aktiviteter kom scouterna hem väldigt nöjda efter ett härligt 
äventyr.

Alla som skulle representera kåren vid årets FM, förbundsmö-
te, deltog i distriktets träff, ”Inför FM”, i Borås. Där diskutera-
des alla förslag och motioner inför FM. Det blev ett givande 
möte där deltagarna fick en bra inblick i förbundets alla doku-
ment.

Anders, Efraim, Henrik och Maria var kårens ombud på För-
bundsmötet i Örebro. Anton var ersättare och Sibban var om-
bud för distriktet. Erik deltog som anställd scoutkonsulent.

Nio av kårens ledare hade under året deltagit i minst tre dist-
riktsarrangemang och kvalificerade sig till distriktets julbord.



Drygt 30 äventyrarscouter deltog i årets Joti. Som vanligt höll 
man till på Fritidsgården i Vara. Många kontakter knöts med 
scouter från hela världen och man passade också på att köra 
Skype på storbild med Amahoro Amani och andra scoutvän-
ner i Östafrika.

En grupp äventyrare har tillsammans med Cecilia kontakt 
med scoutgrupper i Bukavu i Kongo och Bujumbura i Burundi, 
via Skype och Facebook. Allt från skjortfärger och märken 
till språk, kultur och genusfrågor har livligt diskuterats under 
hösten och vintern. 

Karin Lewenstedt, Anton Fredriksson och Henrik Longnell 
deltog i distriktets skidresa till Värmland. 

Flera av kårens utmanare firade med pompa och ståt in det 
nya året på Ransberg tillsammans med andra nyktra ungdo-
mar från hela NSF-Sverige. 

Utbildning
Under våren genomförde kåren två mediautbildningar. En 
för de äldre äventyrarna och utmanarna och en för ledarna. 
I oktober var sju ledare med på distriktets Trygga Mötenkurs 
med Sibban som kursledare.

Miljö
Kåren har ett övergripande miljötänk som genomsyrar vår 
verksamhet. Vi har under året startat upp kompostering 
och jobbat för att sopsortering ska bli en naturlig del av vår 
verksamhet. Vi har även detta år tagit hand om reklamen i 
boxrummet på posten, genom att Charlie två gånger i veckan 
samlat ihop och kört slängd reklam till Miljöstationen.

Förutsättningar
Kåren har en fin anläggning, bra material och en stabil ekonomi 
för sin verksamhet. Vi vill fortsätta att ha det så och då behövs 
både pengar och underhållsarbete. 

Avdelningsledarteamen har varit ansvariga för var sin fixarkväll, 
vilket inte föll så bra ut då det inte kom så många fler än de 
ansvariga. 

Vi har haft två städdagar under året då vi bjudit in våra scout-
familjer. Det har varit stor aktivitet och mycket har blir gjort både 
i och utanför Scoutgården.

Föräldrarna har även bjudits in till pysseldagarna inför scout-
kårens Julmässa. Julmässan var i år mycket välbesökt och 
intäkterna gav scoutkåren en rejäl summa pengar som kommer 
att användas till verksamheten och underhåll av Scoutgården.

En annan viktig inkomstkälla för scoutkåren är bemanningen 
av Konserthusets garderob. Detta har till stor del skötts av våra 
scoutföräldrar med stöd av våra ledare.

Representation utanför kåren
Cecilia har varit sekreterare i NSFs förbundsstyrelse och leda-
mot i förbundets Internationella kommitté. 

I maj var Cecilia i Rwanda, som en i ledarteamet för WAGGGS:s 
(flickscouternas världsförbund) kommunikation- och ledarskaps-
utbildning Stop the Violence. Ett 50-tal deltagare från hälften så
många länder tränades under en tuff vecka i att se mönster för 
och bemöta våld mot kvinnor och unga flickor. Deltagarna gör 
nu egna projekt som uppmärksammar könsbaserat våld i sitt 
hemland. 

Sibban är ledamot i Scouternas valberedning inför årsmötet 
i november 2014 och har jobbat ideellt med utveckling av 
scouternas utbildningar. 



Sibban och Mija har varit med i styrelsen för det nybildade 
distriktet, Västra scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scout-
förbund, Sibban som sekreterare och Mija som ledamot.

Erik har varit anställd som scoutkonsulent i Nykterhetsrörel-
sens Scoutförbund och dessutom haft ett ideellt uppdrag i 
Scouternas arbetsgrupp för projektet Amahoro Amani - för 
freden vidare. Projektet går ut på att små grupper förbättrar 
sitt och andras liv på lokal nivå samtidigt som de sprider 
metoden vidare. Fredsprojektet startade i stora sjöområdet i 
Afrika och används nu i olika delar av världen. Under hösten 
gick Erik kursen Utbildning för utbildare på Scouternas 
folkhögskola.

Håkan ingår i Scouternas Treklöver-Gilwellteam (den högsta 
utbildningen inom scouterna). De startade sin planering under 
hösten för att hålla kurs i Hemavan sommaren 2014.

Ett stort tack 
Tack!

- Poolakuten, Optimera, Colorex och ICA i Vara för sponsring 
till årets Lådbilsbyggarläger.
 
- Adelsåsens Kalkon, Pia Gullberg, Maj-Britt Svennerlind och 
Marina Enström med flera föräldrar för skänkta föremål och 
vinster till julmässan. 

- Niclas Remgård som på ett föredömligt sätt höll stämningen 
på topp medan han svingade auktionsklubban på julmässan.

- Kåsentorps Maskinstation för att ha röjt undan snö från 
parkering och framfart.



    
 

 

 
 

Stora Levene scoutkårs sammankomster 2013 
Org.nr 868401-1342 
 
 
ANTAL SAMMANKOMSTER   
 
VÅRTERMINEN Träffar Pinnar 
Spårarscouting 75 294 
Upptäckarscouting 54 253 
Äventyrarscout 50 276 
Utmanarscouting 29 129 
Teatimeförberedelse 24 113 
 
SOMMAREN Träffar Pinnar 
Nybyggarlägret 20 105 
Lådbilsbyggarläger 9 54 
Teatime 48 228 
 
HÖSTTERMINEN Träffar Pinnar 
Spårarscouting 69 270 
Upptäckarscouting 36 158 
Äventyrarscout 83 513 
Utmanarscouting 25 143 

SUMMA HELA ÅRET 522 2536 
Träff = sammankomst.  Pinne = förbundets aktivitetsprincip/deltagartillfälle. 
 
 
ANTAL MEDLEMMAR 2013-12-31   
 
 KVINNOR MÄN TOTALT 
  2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Spårarscouter (8-9 år) 11 9 18 14 29 23 
Upptäckarscouter (10-11 år) 13 9 11 9 24 18 
Äventyrarscouter (12-14 år) 10 17 11 15 21 32 
Utmanarscouter (15-17 år) 5 5 7 3 12 8 
Roverscouter (18-25 år) 0 0 2 4 2 4 
Ledare (>25 år) 12 14 5 4 17 18 
SUMMA MEDLEMMAR 51 54 54 49 105 103 



Slutord
Varje torsdag under året har området runt Scoutgården fyllts av nittiotalet scouter och ledare. Demokrati och delaktighet har präglat 
verksamheten på samtliga avdelningar.

Det är glädjande att ha så många barn och ungdomar i vår drogfria verksamhet.

Vårt medlemsantal har minskat med två, vilket är marginellt. Vi har gjort en bredare marknadsföring under året med rekrytering på 
ytterligare tre skolor i kommunen och på Barnkalaset i Vara. Barnunderlaget i Levene är just nu lågt. Glädjande är att Äventyrarna 
(12 - 16 år) varit den största avdelningen med sina trettio scouter.

Vi kan summera ett mycket aktivt år med en hel del nytänkande och hoppas på att kvalitet ger kvantitet. Med kårens Utmanare och 
Äventyrare som goda förbilder, vårt goda rykte i samhället och våra engagerade och duktiga ledare, så hoppas vi vända medlems-
kurvan uppåt när barnantalet i Levene ökar.

Ett stort tack till ledare och utmanare som lägger mycket av sin idéella tid för att scouterna ska få en meningsfull fritid. Vi tackar 
även de föräldrar som genom sina insatser gjort det möjligt att ha fortsatt hög kvalitet på vår verksamhet

Stora Levene 2014-02-05

Kårstyrelsen


