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Sibban Andersson, Cecilia Hemming, Charlie Andersson, 
Anneli Fredriksson, Anton Fredriksson, Elin Abelsson, 
Ebba Abelsson, Susanne Andersson, Anders Lundström, 
Karin Lewenstedt, Helena Lundblom, Malin Elfversson, 
Efraim Pettersson, Lucas Elfversson, Max Buder och Carl 
Andersson. 

 
Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet för öppnat. 

§ 1 
Öppnande  

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 
Dagordning  
 

 

Den nya, lite strängare, personuppgiftslagen kommer att gälla 
från och med maj 2018. Varje enskild medlem måste nu ge sitt 
tillstånd till att förekomma på bilder som Scoutkåren 
publicerar. Deltagarlistor måste förstöras efter varje 
evenemang, endast ostrukturerade kartotek tillåts. 

§ 3 
Ny personuppgiftslag fr.o.m. 180501 
 
 

 

Äventyrarna behöver aktiviteter för att tjäna in pengar till 
lägeravgifter Home18, 2018-års sommarläger i Österrike.  

Utmanarna har, bl.a. tack vare inkomsterna från deras disco-
arrangemang, en välfylld kassa och behöver ingen ytterligare 
hjälp.  

Beslöts att  
erbjuda Äventyrarna med ledare att ta hand om lottringar, 
bakning/försäljning av fikabröd samt ett eget försäljningsbord 
och att inkomster för detta går till deras lägerkassa. 

Anneli erbjöd sig att hjälpa till med lussekattsbakning på 
förfrågan. 

Beslöts att  
intäkterna för auktion och listlotteri går till kårkassan. 

§ 4 
Julmässa 

- Julmässeinkomst  
- Äventyrarna 
- Lotteri 
- Försäljning, mm 

 

 

De ansvariga för de olika uppdragen är: 

Bakning av lussekatter  Karin 

PR och affischering  Charlie och Cecilia 

Ytterligare PR   Charlie 

Kontakt Radio Treby  Anders 

Listlotteri, listor in, dragning Sibban 

Lotteri (-ringar) och vinster Efraim 

Godis- o brödförsäljning Carl och Elin 

20-kronorsbordet  Angelica tillfrågas 

§ 5 
Arbete innan Julmässan 

- Ansvariga 
 



 

Alster till auktionen  Sibban 

Pyssel 05/11  
Textil, découpage, tovning Sibban och Cecilia 

Pyssel 12/11  
Textil, découpage, tovning Sibban och Susanne 

Pyssel 19/11  
Textil, découpage, tovning Sibban och Anders 

Pyssel 26/11   
Bak, stommar, näsor,  
göra klart alster   Sibban och Anneli 

Pyssel 03/12  
Mossa och grönt,  
göra klart alster   Sibban och Helena 

Växelkassor   Sibban, Charlie och Elin 

Luciaträning (17 st)  Sibban och Anton 

Swish under auktionen  Sibban och Charlie 

Inköp till julmässefika  Malin och Efraim 
(kaffe, mjölk, socker, pepparkakor, te, saft, servetter, 
glutenfria lussekatter, sockerfritt) 

Bak av glutenfria pepparkakor Sibban 

Iordningsställa lokaler 04/12  
kl.18:30    Alla 

Sista Luciaträning 05/12 17:45 Sibban och Anton 

 

Påmindes om de olika pysseldagarna med olika teman, där det 
tillverkas för julmässans försäljning och auktion.  

§ 6 
Pysseldagar 

- 05/11 
- 12/11 
- 19/11 
- 26/11 
- 03/12 

 
 

Listlotter    Sibban 

Lotteri (-ringar)   Elin och Carl 

20-kronorsbordet  Angelica 

Luciatåget    Anton och Ebba 
(släckvatten, kolla klädsel/glitter, tända/släcka ljus) 

Konferencier   Sibban 

Ta upp frysta bakverk 09:00 Sibban och Charlie 

Kaffekokare, kakuppläggare Efraim och Ebba 

Fikalöpare    Anneli och Anders 

Fika i äventyrarlokalen  Helena, Susanne, Lucas 
(inkl. specialkost) 

 

§ 7 
Arbete under Julmässsan 

- Ansvariga 
 
  



Diskare    Charlie och Max 

Auktionsroparassistenter Anneli och Malin 

Auktionssekreterare  Helena och Susanne 

Swish    Sibban, Susanne och Helena 

Auktionsropare   Peter Johansson 

Ljus och ljud   Anders och Anton 
(släcka lampor innan Luciatåg, sköta ljud, etc.) 

Fotografering   Elin 

 

Beslöts att  
Anders och Utmanare/Rovers börjar göra iordning taket i 
källaren mellan kl. 10.00 och 13.00 den 5/11. 
  

§ 8 
Goodwill i källaren  

 

 

Tillfället i november är bemannat men det fattas ännu ett par 
till den 14 december, Anders ringer föräldrar från listan på de 
som vill hjälpa till. 

§ 9 
Konserthusgarderoben 
 - 12/11 
 - 14/12 

Sista anmälan till lägret Home18 är i januari. Deltagaravgiften 
ligger på 300,- €. 12-15 deltagare är intresserade i kåren. 
Intresse finns även för Home Hospitality men det finns ingen 
närmare information om detta ännu och inte heller om 
eventuella för- efterläger. 

Blå Gryning arrangeras den 16-22 juli, kostnaden är 1500,- 
exklusive resekostnader. 

Förbundet bidrar, efter ansökan, med 1500,- per deltagare vid 
utländska arrangemang. Om läger pågår längre än 5 dagar kan 
varje lägerdeltagare dessutom söka pengar ur distriktets 
”lägerfond”. 

Distriktet har tidigare flaggat för att samordna och 
subventionera transporten till Home18 men detta har man nu 
avsagt sig. Scoutmamman Cecilia Storm har nu erbjudit sig att 
ordna subventionerad buss samt att köra denna om den blir 
fullsatt.  

Beslöts att  
Efraim tar kontakt med en Equmeniakår i Uppsala, för att höra 
om de är intresserade av att dela buss med Stora Levene. 

§ 10 
Home-18 jamboree i Österrike 

- Statusläge 

 

Distriktet kallar till träff med förbundsledningen på Göteborgs 
central den 8 november. Två deltagare från varje kår är 
välkomna. Sista anmälningsdag är idag.  

Beslöts att Sibban anmäler Malin och Efraim. 

§ 11 
Träff med förbundet den 08/11 

- Gbg Central kl.18 –20 
 

 

Carl, Efraim, Anna och Karin har lett Äventyrarnas 
uppskattade aktiviteter i Sova-klubben, Joti samt Halloween i 
Göteborg med Lisebergsbesök och övernattning i Utby. 

Anders, Susanne och Anneli var med på distriktets resa till 
Auschwitz och Birkenau. En rolig och tung men lärorik resa.  

Karin var en av ca 5000 deltagare på det 15:e World Scout 

§ 12 
Rapporter från div. arrangemang 



Mootet – Inspired by Island –. Efter inledande småläger på 
olika teman (bl.a. bergsklättring och kultur), som hölls på 
olika platser på Island, samlades alla deltagare till sist på 
Úlfljótsvatn Scout Centre.  

Malin och Efraim har varit på Umugenzi-återträff i sommar. 
Här diskuterade deltagarna hur förväntningar och rädsla 
påverkade mötet med scoutledarna från Burundi, ett land där 
man använder scoutmetoden med helt andra förutsättningar 
och med andra fokusområden än i Sverige. 

Utmanarna deltog på den nationella Jamboreen i Kristianstad. 
Där 11000 scouter höll igång många olika aktiviteter i de olika 
”hubbarna” under lägerveckan.  

Cecilia var också på Jamboreen i Kristianstad dels för att 
rodda utländska deltagare inbjudna av Scouterna och dels för 
NSF:s Bright Minds-projekt. Projektet är en workshopserie om 
att använda scoutmetoden som ett verktyg för att skapa 
samhällsförändringar. 

Ebba och Karin var på Rixhajk i Göteborg i september där 
Ebba sov väldigt gott i hängmatta utomhus. 

14 ledare har genomgått sin andra Trygga Möten-kurs. Sibban 
ledde kursen. 

Charlie och Sibban har varit på SISU-kurs i styrelsearbete. De 
var mycket nöjda med föreläsaren och fick trots sina egna 
mångåriga erfarenheter en lärorik kväll. Sittande valberedning 
och styrelse kommer att få ta del av material som 
tillhandahölls. 

Malin, Cecilia, Susanne och Elin ingår i gruppen Sociala 
Medier som tillsattes på kårens årsmöte. De har, under året, 
tittat närmare på hur kåren bäst kommunicerar och når ut till 
omvärlden. 

Elin och Utmanarna har lett arbetet med Utmanarnas discon 
för yngre. Det senaste discot lockade till sig så många som 41 
deltagare. Bra jobbat, Utmanare! Anders Lundström och 
Helena Elfversson ställde upp som vuxna stödpersoner på det 
senaste discot. 

Sibban, kursledare, och Cecilia, IK, var på Kompassen, en 
kurs- och möteshelg med initiativrika möten som driver NSF 
framåt. Mötena och kurserna hölls på Tollare Folkhögskola i 
Stockholm. 

 

Charlie påpekade att belysningen i och omkring Scoutgården 
ofta glöms att släckas efter kårens olika aktiviteter och manade 
till skärpning. 

Kårens medlemmar har ökat med 20 stycken jämfört med 
förra året, detta konfirmeras om alla betalar in 
anmälningsavgiften. 

Sibban uppmanade kårstämmans mötesdeltagare att föregå 
med gott exempel och bära scoutdräkt på möten och andra 
aktiviteter. 

De som tidigare gjort nätkursen Trygga Möten ska ha kvar sin 

§ 13 
Övriga frågor 



inloggning från tidigare. De uppmanas att logga in och vid 
problem begära nytt lösenord. 

Vi förlorar mycket pengar på att det slarvas med notering på 
närvarokorten, glöm heller inte att fylla i ledarnas namn under 
aktiviteter.  

 
Nästa möte blir, om inget annat utlyses innan dess, kårstyrel-
semötet den 8 januari 2018. 
 

§ 14 
Nästa möte 

 
Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet avslutat. 
 

§ 15 
Avslut  

 
Vid protokollet      Ordförande 
 
Cecilia Hemming    Sibban Andersson 
 
 


