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Sibban Andersson, Cecilia Hemming, Malin Elfversson, Lucas 

Elfversson, Ebba Abelsson, Elin Abelsson, Charlie Andersson, 

Susanne Andersson, Max Buder, Efraim Pettersson, Anders 

Lundström, Angelica Haraldsson, Anton Fredriksson, Anders Thurén, 

Martin Thurén och Anneli Fredriksson. Ismail Musse från paragraf 4, 

punkt Städdag. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 

öppnat. 

§ 1 

Öppnande  

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning  

 

 

Det treåriga projektet Trygga möten är nu slut och kommer att leva 

vidare i webbform. För att leda kursen behöver en inte längre vara 

ackrediterad. Det rekommenderas att kursen hålls på kårnivå, gärna 

tillsammans med grannkårer.   

 

BESLÖT  

att  Styrelsen tar fram ett passande kursdatum för  kårens 

 deltagare.   

§ 3 

Trygga möten 

 

Valda arbetsgrupper  

Sociala medier 

Gruppen kommer att ha sitt första möte den 24 april i Scoutgården. 

 

Klassfotboll 

Upplägget för kringaktiviteterna på årets Klassfotboll kommer att vara 

ungefär detsamma som förra årets men med ett mindre antal stationer. 

 

Äggapromenad 

Charlie har skrivit och Cecilia har tryckt reklamblad inför 

Äggapromenaden. Anders talar med Radio Treby för annonsering. 

Inkomsterna från Äggapromenaden kommer att gå till kåren och 

vinsten från fikaförsäljning går till Utmanarnas lägerkassa.  

 

Sankt Georg  

Elin, Malin och Anders är ansvariga för Sankt Georg-firandet, de 

beställer också 20 st märken direkt på Free being me’s-webbsida.  

Sibban har beställt Berätta-märkena till Upptäckarna.  

 

§ 4 

Arbetsgrupper: 

- Sociala medier 

- Klassfotboll 20-21/5 

- Äggapromenad 

- Sankt Georg 

Städdag 11 maj 

Material- och ledarvård 

Påskdisco 

 



Vårstädning 

Malin och Angelica är ansvariga och håller på och filar på innehåller. 

Charlie har gjort  en flyer som trycktes tillsammans med reklambladen 

och kan delas ut direkt. 

Anneli och Sibban anordnar en kväll för material- och ledarvård den 1 

juni. 

Utmanarna med Elin som ansvarig, kommer att anordna ett  Påskdisco 

på fredagen i vecka 40, dagen efter scoutmötet. 

 

Vi har fått en förfrågan om att ha aktivitet på Levenedagen. 

Utmanarna tar till sig uppdraget och kommer att lämna besked till 

styrelsemötet den 3 april.  

Malin föreslog att vi kunde ha en effektfull brandövning som en av 

aktiviteterna. Charlie har tidigare hållit i mycket uppskattade sådana 

övningar. Material till elden kan tas från överblivna tältdelar i 

källarförrådet. 

§ 5 

Levenedagen 

 

 

Kåren har ytterligare två tillfällen att sköta Konserthusets garderob. 

Den 6 juni är fullbemannad. Den 26/4 jobbar Emma Arnälv 

(ansvarig), Cecilia och Mouctar. Ebba och Elin kan rycka in om 

Cecilia måste åka iväg i jobbet.  

Malin har tagit upp problemet med att Konserthusets intresseförening 

hjälper till i garderoben även om full bemanning finns, det skapar 

krockar och ineffektivitet. 

§ 6 

Garderoben 

 

 

Kåren har rätt till fyra stycken ombud på Förbundsmötet och dessa 

ska anmälas senast den 27/5. Sibban, Malin, Efraim och Elin är 

intresserade. 

 

BESLÖT 

att   välja ovanstående intresserade till kårens ombud till FM 

 

§ 7 

FM 

 

På lägret FRI-17, den 26-30/6, kommer kåren att använda 

anläggningscheckarna, för att hålla nere deltagaravgifterna. Sibban, 

Anton, Efraim och Ebba kommer att vara med som ledare. Eventuellt 

även Karin, Simon och Anders om de har möjlighet. Kalles Kaviar-

cup går samtidigt (28 juni – 2 juli) vilket gör att några av 

äventyrartjejerna inte kan delta på lägret. 

De ledare som åker på FM stannar kvar efter lägret, då även detta 

hålls på Ransberg. De ledare som inte är med på FM ombes att 

komma till Scoutgården för att hjälpa till att ta hand om lägermate-

rialet efter lägret (den 30:e juni). 

 

Den sista anmälningsdagen, med förhöjd avgift, för Jamboreen är nu 

på fredag. Sibban uppmanar Efraim att läsa lägerbreven till ansvariga, 

där det kommer att ges viktig information om vad som ska göras före 

§ 8 

Läger 2017  

 FRI-17 den 26-30/6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamboree den 4-12/8 



lägret. 

 Ett bidrag på 500,-/deltagare kan sökas från distriktet. Sibban har 

också ansökt om medel från Dan Winters fond.  

Lucas väckte en fråga från en scoutvän, från Ekeby, som inte har 

någon kår att åka med, om hon kan bo med Stora Levene. 

Efraim har kontakt med Marianne från Nossebro Scoutkår vad gäller 

möjligheter att dela på transport och annat till lägret. 

 

BESLÖT 

att meddela Lucas scoutvän att hon är välkommen till Levenekårens 

lägergäng.  

 

Vi har nu ett nytt medlemsregister, e-Bas, i förbundet. Sibban har lagt 

in alla medlemmars mobilnummer, så att vi även kan göra utskick per 

sms direkt från registret. Systemet utvecklas fortfarande och förbättras 

hela tiden. 

Hemsidan som flyttades till ny plattform under sommaren 2016 har nu 

fått en förbättrad kalender. 

§ 9 

Medlemsregistret e-Bas: 

 

 

 

 

Hemsidan 

 

 

Plastarmband med kårens hemsideadress är beställda till kårens 

discon. Samma armband kommer att användas på klassfotbollen. 

 

Nu har kåren 80 betalande medlemmar, ett tiotal scouter har ännu inte 

skickat in medlemsavgiften. 

§ 10 

Övriga frågor 

- Armband till aktiviteter 

 

 

Nästa möte blir kårstyrelsemötet den 3 april. 
 

§ 11 

Nästa möte 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet avslutat. 
 

§ 12 

Avslut  

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

Cecilia Hemming    Sibban Andersson 


