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Sibban Andersson, Elin Abelsson, Carl Andersson, Charlie 

Andersson, Mija Gustafsson och Anneli Fredriksson 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 

öppnat. 

§ 1 
Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 
§ 2 
Dagordning 
 

 

Rapport från sommarens aktiviteter 

Klassfotbollen: Vi deltog för tredje året i Klassfotbollen med 

många ledare och många aktiviteter. Detta är ett bra tillfälle att visa 

scouting och värva nya scouter.  

Norporee: Stora Levene ansvarade för Norporeen i Apelhult. Vi 

deltog med 21 spårare och 12 upptäckare. Totalt deltog drygt  200 

scouter från 8 kårer. 

Home 2018: 19 scouter och ledare åkte tillsammans med 

Timmersdala till Österrike på ett mycket uppskattat och lärorikt 

läger.   

Expolorer Belt: Ebba Abelsson och Karin Lewenstedt vandrade i 

Italien respektive Tjeckien och klarade av utmaningen Explorer 

Belt.  

§ 3 
Rapport från sommarens 

aktiviteter 

 

Terminsstart 

Vi har glädjande 3 nya ledare till höstens aktiviteter: Sofia 

Lindberg, Hana Dindic och Edvin Ehn. Eftersom vi har så många 

nya scouter startar vi ytterligare en avdelning med spårare. Den 

kommer i 1:a hand innehålla förstaårets spårare med 

avdelningsnamnet Spejare.  

Höstterminens ledare:  

Spejare: Sibban, Sofia och Edvin 

Spårare: Anders, Anneli, Susanne, Ebba och Lucas 

Upptäckare: Elin, Sandra, Anton och Hana 

Äventyrare: Carl, Max, Anna och Karin 

I år har vi inte några som är Utmanare 

Terminen startar med en Kick off 6 sept.   

BESLÖT 

att Upphäva intagningsstoppet under september och februari 

 månad. Övrig tid är det inte möjligt att komma och vara med i 

 verksamheten.  

§ 4 
Terminsstart 
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Hösten 2018 

I och med att vi har flera nya ledare behöver vi utbilda i Trygga 

möten. Sibban letar efter lämplig måndag i höst och bjuder även in 

Vedums ledare.  

 

Distriktet bjuder på buss.  

BESLÖT   

att scouterna själva betalar 100 kr för lägret på Ransberg och 

 kåren står med hjälp av anläggningscheckarna för resterande.   

 

Äventyrarna åker dit.  

BESLÖT 

att kåren betalar inträde och resa till Halloween på Liseberg med 

 övernattning i Utby scoutstuga. Scouterna får själva stå för 

 mat och uppehälle.  

 

Övriga arrangemang under hösten 

BESLÖT 

att    Sibban åker på ordförandesamling på Wendelsberg 29-30/9 

att  Sibban och Elin åker på Demokratijamboreen 9-11/11 

 

Julmässan 2018 

Charlie har undersökt alternativ till listlotter. Nu har vi 30 listor 

med 200 lotter var a´ 2 kr/st. Förslaget är att gå över till 60 block 

med 10 lotter a´20 kr/st.  

BESLÖT 

att    ge Sibban i uppdrag att jobba vidare med auktionsutropare till 

 julmässan  5/12.  

att byta till de nya listblocken inför julmässan 2019 och 

 informera om detta redan på årets julmässa.  

att  vinsterna som vanligt köps in i december och därefter trycks 

 de nya blocken.  

att köra luciatåget med spårarna och Sibban och Anton som 

 tränar dem före scoutmötena, men att se över ett alternativ till 

 luciatåget, till julmässan 2019.  

§ 5 
Hösten 2018 

 

Trygga möten 
 

 

 

Distriktsläger Ransberg 28-30/9 

 

 

 

 

 

 

Halloween på Liseberg: 3-4/11 

 

GDPR 

Vi har ett säkert medlemssystem och samtliga inskrivna har fått en 

e-post med information.  

§ 6 
GDPR 
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Sibban har förändrat anmälningslappen för att anpassas till GDPR 

 

 

Scoutgården 

Vi behöver ytterligare en samlingsring. Vi sparar några av 

elstolparna till ändamålet. Cecilia får sedan förhöra sig om 

intressenten fortfarande vill ha resterande, så vi kan bli av med de 

stockar vi själva inte behöver. 

 

I källaren är det fortfarande några utrymmen kvar och en del 

materiel som ska plockas iordning.  

BESLÖT 

att Sibban och Elin bestämmer en dag för att arbeta vidare. De 

 får också titta på hur vi på bästa sätt kan utnyttja ”gamla 

 upptäckarlokalen”. Önskvärt att det finns en plan så hyllor 

 kan sättas upp på höstens städdag.  

 

Sibban har sett över nycklarna, så de som behöver har och de som 

inte behöver lämnar tillbaka.  

 

Värmen: Vi behöver bli oljeoberoende. Charlie har pratat med 

Kjellners rör för information om möjligheter och pris till vatten/ 

luftvärme och väntar på svar.  

Mia kollar en ny entrématta ev med logga på.   

   

§ 7 
Scoutgården 
 

 

 

 

 

 

 

Källaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nycklar 

 

 

 

Värme 

 

 

Matta i entrén 

 

Arkiveringen 

Det är ett fåtal protokoll kvar som ska skrivas på, sedan lämnas allt 

till Länsarkivet.  

BESLÖT 

att Cecilia och Sibban lämnar vidare alla verksamhetsberättelser 

 och protokoll till Länsarkivet inom kort.  

§ 8 
Arkiveringen 
 

 

Vedums scoutkår 

BESLÖT 

att bjuda in dem till utvärdering av Klassfotbollen och samtidigt 

erbjuda dem att få lite saker som de kan vara i behov av och som vi 

kan avvara.  

att  Sibban ser över lämpligt datum i oktober och bjuder in.  

§ 9 
Vedums scoutkår 
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NBV 

Mija hade med en inbjudning från NBV till ett möte i Vänersborg 

22/9. Mötet ska inspirera och ge tips om hur kan använda 

Scoutgården till andra aktiviteter i NBVs regi.  Vi tror mest på 

föreläsningar med tema som handlar om barn och unga. 

BESLÖT 

att  Mija är vår kontaktperson och bevakar vårt intresse i NBV.  

§ 10 
NBV 
 

 

Levene PRO fyller 50 år.  

De har dessutom bytt mötesdag till 3:e onsdagen i månaden.  

 

BESLÖT 

att Charlie köper och överlämnar presentkort på 2 st tårtor till 

 föreningen.  

§ 11 
PRO 50 år 

 

 

Garderoben 

Det ser relativt bra ut med bemanning under hösten och vi har nu 

föräldrar som tar ansvar för alla utom ett tillfälle under hösten.  

§ 12 
Garderoben 
 

 

Nästa möte blir kårstämman den 1 november. 
 

§ 13 
Nästa möte 

 

Ordförande Sibban tackade Mija för fikat och förklarade mötet för 

avslutat. 
  

§ 14 
Avslutning 

 

Vid protokollet      Ordförande 
 

 

Anneli Fredriksson    Sibban Andersson 
 

 

 

 

 

 

 


