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Medlemsutveckling
Scoutkårens medlemsantal var vid årets slut 130 mot 123 år 
2017. Skolrekrytering genomfördes i åk 2 vid höstterminsstart-
en. Dessutom hade kåren, för tredje året i rad, aktiviteter vid 
Klassfotbollen i Larv, i maj. Ca. 1500 barn, från Vara och kom-
munerna runt om, deltog i Klassfotbollen. I pauserna fick de 
bland annat prova på vad scouting erbjuder. De flesta besökte 
scoutaktiviteterna tillsammans med syskon och föräldrar. 

Scoutverksamheten lockar ständigt nya medlemmar och ger 
hela tiden den enskilde medlemmen nya utmaningar. På 
spårar- och upptäckaravdelningarna har vi så många scout-
er att det under våren har varit intagningsstopp. Detta för att 
kåren ska kunna säkra en bra kvalitet på verksamheten. Tack 
vare fyra nya ledare och en nyskapad spåraravdelning, Spe-
jarna, kunde stoppet upphävas och nya scouter tas emot i sep-
tember, Spejaravdelningen består av barn ur årskurs 2 och 
Spåraravdelningen har nu bara barn från årskurs 3.

Det första scoutmötet på hösten var ett kick off-möte dit alla in-
tresserade bjöds in att prova på en del av scoutings aktiviteter. 
De gavs också möjlighet att få en pratstund med någon av le-
darna. Inbjudan skedde via sociala medier och besök i årskurs 
2 på Levene skola. Även de barn som stått på kö under förra 
terminen bjöds in att delta. 22 nya scouter registrerades.

Ledarna har under året reflekterat och analyserat kårens posi-
tiva medlemsutveckling samt listat framgångsfaktorerna.

Inför årsmötet fick scoutkåren god publicitet med en helsida i 
Nya Lidköpingstidningen som hade rubriken ”Allt fler vill vara 
med i Stora Levene scoutkår”. 
Det var ett positiVt reportage 
som gav scoutkåren publicitet vi 
gjort oss förtjänta av.

Kåren har haft verksamhet för 
alla åldrar från 8 år och uppåt i 
de olika avdelningarna: spejar-, 
spårar-, upptäckar- och äventyr-
arscouter. Alla avdelningar har 
haft sina scoutmöten på samma 
kväll, varje vecka. Kårens enda 
utmanare har räknats in som 
roverscout. 

Scoutkåren har 14 roverscouter 
(19-25 år). Dessa har, i enlighet 
med Scouternas program, ingen 
ledarledd verksamhet utan planerar och genomför sina egna 
aktiviteter. De roverscouter som bott kvar på hemorten har 
dessutom varit ledare på de olika scoutavdelningarna. Rover-
scouterna har under året haft en del möten tillsammans men



också arrangerat disco-kvällar och renoverat Scoutgårdens 
källare. Själva renoveringen var klar i april och efter det gjordes 
en inventering av allt material.

Ledarskap

Anneli Fredriksson och Susanne Andersson har tilldelats NSFs 
stora förtjänstmärke för lång och trogen tjänst, som ledare i 
scoutkåren. Anton Fredriksson, Anders Lundström, Malin Elf-
versson och Efraim Pettersson fick Scouternas bronsmärke 
för 5-årigt ledarskap 

Att vara ledare i Stora Levene scoutkår är att få vara delaktig 
i kårens utveckling. Som ledare sätter vi alltid scoutens bästa 
i centrum, det bidrar samtidigt till ledarnas egna personliga ut-
veckling. Under året har vi haft glädjen att hälsa Sandra Nils-
son, Hana Dindic, Edvin Ehn och Sofia Lindberg välkomna 
som ledare. 

Följande ledare har engagerat sig på de olika avdelningarna: 

Spejarna (åk 2) 
Sibban Andersson  Ht
Sofia Lindberg  Ht
Edvin Ehn  Ht

Spårarna (åk 2-3) 
Anders Lundström 
Ebba Abelsson
Lucas Elfversson
Sibban Andersson Vt
Anton Fredriksson Vt
Susanne Andersson Ht
Anneli Fredriksson Ht

Upptäckarna (åk 4-5)
Elin Abelsson
Sandra Nilsson
Max Buder  Vt
Susanne Andersson Vt
Anneli Fredriksson Vt
Anna Genitz  Vt
Anton Fredriksson Ht
Hana Dindic  Ht

Äventyrarna (åk 6-8)
Carl Andersson
Karin Lewenstedt  
Efraim Pettersson  Vt
Anna Genitz  Ht
Max Buder  Ht

Utbildning

Nio ledare deltog i en uppskattad och lärorik knivsliparkurs som 
Lennart Andersson från Nossebro höll i. Deltagarna lärde sig 
grunderna i hur man gör när man slipar knivar och yxor. 

Elin Abelsson och Anton Fredriksson fullföljde, i april, ledarutbild-
ningen ”Leda avdelning” som påbörjades under hösten 2017.

Anton Sälleberg och Benjamin Sernekvist gick, under en vecka i 
juli, Ledarutbildning patrull, på Kungshol i Dalarna. 

Alice Johansson, Frida Storm, Freja Sundén och Johanna Öst 
var, under en helg i maj, på Scoutcamp Ransberg, på kursen ”Du 
äger”. En kurs, om normkritik och platstagande, för äventyrare 
som identifierar sig som tjejer eller icke-binära. 

I oktober genomfördes Trygga möten-utbildning, med 13 av kå-
rens ledare. Kursen  leddes av Sibban Andersson.

Säker- och Trygg Förening
Levene scoutkår är en av fem föreningar i Vara kommun 
som är certifierad som Säker och Trygg förening. Det är en 
kvalitetsmärkning för barn- och ungdomsverksam-
het. Certifieringen innebär att kåren aktiVt har ar-
betat igenom policyer och en handlingsplan för 
bättre hälsa, färre olyckor samt ökad säkerhet och 
trygghet för alla scouter i verksamheten. Doku-
mentet är levande och uppdateras efter behov.

Scouternas Trygga möten-arbete passar väl in i detta koncept. 
Syftet med Trygga möten är att alla scouter i kårernas verksam-
het ska kunna känna sig trygga och fria från all form av över-
grepp: såväl fysiska, psykiska och sexuella handlingar och van-
vård. En ledare i en scoutkår ska minst vart tredje år genomgå en 
tretimmars utbildning i Trygga möten.

Kommunikation, information och image
Scoutkåren har varit aktiv på Facebook och Instagram där vi har 
haft många följare, #levenescouter, #nykterscout. 

På årsmötet i februari antogs en plan för hur kåren ska hantera 
sin närvaro på olika sociala medier.
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Kårens medlemsregister, e-Bas, utvecklas kontinuerligt. Infor-
mationen från kåren till scoutfamiljerna har under året skett 
med grupputskick via e-Bas, antingen med SMS eller e-post. 
Detta har fungerat på ett tillfredsställande sätt. 

Program, verksamhet och demokrati

Under sommaren var det 72 scouter och ledare som tog tillfäl-
let i akt att vara med på något av de scoutläger som erbjöds. 
Leveneledarna stod som värdar för årets distriktsläger på 
Apelhults lägerplats i Kinna kommun. Spårare och upptäckare 
från olika delar av Västra scoutdistriktet deltog med sina res-
pektive ledare. Totalt eldningsförbud rådde vilket gjorde att le-
darna fick tänka om i sista stund när det gällde matlagningen. 
En av dagarna gjordes ett besök på Borås djurpark och för 
övrigt varvades scoutaktiviteter med härliga bad i Stora Hål-
sjöns ljumma vatten. 

Äventyrarna jobbade under våren med att samla ihop pengar 
till lägret Home 2018. Tillsammans med föräldrar skötte de rul-
jansen på årets Äggapromenad. 120 personer passade på att 
njuta av promenaden i det kyliga och soliga vårvintervädret. I 
cafét såldes kaffe med våffla och hembakt bröd. 

Äventyrarna och utmanarna åkte till Österrike på en nationell 
Jamboree, Home 2018. Bussresan till och från lägret plane-
rades och genomfördes tillsammans med scouter från Tim-
mersdala. Planering, resa och läger var spännande utmanin-
gar för såväl scouter som ledare. Många nya kontakter knöts 
både inom Sverige och utanför. 

Under en helg i september var äventyrarna med ledare, till-
sammans med övriga kårer i distriktet, på höstläger i Värm-
land. Lägret hölls på Scoutcamp Ransberg och där gavs möj-
lighet att utnyttja lägerplatsens alla fina resurser.

Äventyrarna hade en bi-verksamhet, under året, som de kal-
lade för Sovaklubben. Programmet för Sovaklubben var att 
en gång i månaden övernatta på ett nytt ställe. Under hösten 
vävdes övernattningarna in i den ordinarie verksamheten: hel-
gläger på Scoutcamp Ransberg i september, JOTI i oktober, 
Halloween på Liseberg i november och Julkul i december.

Utmanarna/roverscouterna arrangerade tre populära discon 
under året, påsk-, sommar- och Halloweendisco.

Utmanarna/roverscouterna färdigställde ett rum i källaren, som 
har saknat golv sen vi flyttade in i Scoutgården för 21 år se-
dan. Nytt golv, tak och många hyllor gjorde lokalen till ett perfekt 
lägerförråd. När allt snickeriarbete var klart sorterades allt mate-
rial upp efter användning. De olika rummen döptes sedan efter 
vad de innehåller: Lägerrummet, Baconostrummet, Lekrummet, 
Vardagsrummet, Arbetsrummet och Pysselrummet. 

I maj genomförde ledarna en fixardag som avslutades med en 
ledarvårdande aktivitet. Under ordnade former åt man gott och 
listade scoutkårens framgångsfaktorer.

Karin Lewenstedt och Ebba Abelsson gick Explorer Belt i Tjeck-
ien respektive Italien. Det är ett internationellt arrangemang som 
kräver mycket förberedelser på hemmaplan innan deltagarna, 
två och två, lämnas på en okänd plats där de först måste orien-
tera sig och sedan ta sig fram till ett i förväg bestämt mål på exakt 
tio dagar. Vandringen är ca 20 mil lång och fysiskt utmanande. 
Parkamraterna ska själva planera sina vägval, ordna sin mat och 
sitt boende samtidigt som de ska lösa ett antal uppgifter med 
hjälp av människor de möter. Det är inte alltid helt enkelt i andra 
kulturer än den man är van vid och kanske med språk som man 
inte behärskar alls. Ledare håller förstås ett vakande öga över 
vandrarna men ska inte märkas om det inte verkligen behövs.

Utökandet av ytterligare en spåraravdelning gav kåren två ”ren-
odlade” avdelningar, en med scouter från skolans årskurs 2 och 
en från årskurs 3. Scoutings idé är att de yngre lär av de äl-
dre. Så ser det ut på alla avdelningar förutom på Spejar- och 
Spåraravdelningarna. Möjligheten att fokusera enbart på de nya 
scouterna gav en ny dimension till verksamheten.

I december arrrangerades en ledaraktivitet som avslutning på 
årets ideella arbete. Temat för kvällen var “Från Nordpolen till 
Madrids hamn. Välkommen in i drömmarnas land.” Värdar för 
kvällen var Håkan Björkälv och Anton Fredriksson.

Under året har styrelsen arkiverat gamla protokoll och verksam-
hetsberättelser, en imponerande samling som berättar om alla 
aktiviteter kåren har genomfört tillsammans med Stora Lev-
enes scouter genom alla år. Samtliga verksamhetsberättelser 
från 1968 och framåt lämnades tillsammans med styrelse- och 
kårstämmeprotokoll till Skaraborgs Föreningsarkiv i Lidköping. 
Föreningsarkivet erbjuder föreningar en säker förvaring av sina 
arkiv och tillhandahåller handlingarna för forskning.

Miljö
Kåren har ett övergripande miljötänk som genomsyrar verksam-
heten. Det har handlat om att tänka klimatsmart och humanitärt i 
valet av råvaror och tillagningssätt. Sopsortering i olika fraktioner 
är en naturlig del av kårens verksamhet. Närheten till miljösta-
tionen i Stora Levene har gjort det möjligt, ibland tillsammans 
med scouterna, att med jämna mellanrum lämna soporna där.
Ledarna har jobbat för samåkning och använt kollektiVtrafiken 
när det är möjligt. 



Distriktet, förbundet och scoutvärlden
På NSFs årliga Nyårsbal, 2018-2019, i Ransbergs Herrgård 
deltog Lucas Elfversson. Han deltog även på Nyårsbalen 
2017- 2018. 

Elin Abelsson, Sibban Andersson, Carl Andersson, Anton 
Fredriksson och Efraim Pettersson var ombud på Västra 
Scoutdistriktets årsmöte I Göteborg.

Karin Lewenstedt var ombud på NSF-utmanarnas Ting i Jon-
sered. 

Elin Abelsson och Sibban Andersson var i Skövde och deltog i 
distriktets videokonferens, inför Demokratijamboreen. 

Elin Abelsson och Sibban Andersson var scoutkårens ombud 
på Scouternas Demokratijamboree i Karlstad. 

Cecilia Hemming ingick tillsammans med andra NSF-scouter i 
Transport- och Välkomstkommittén på IOGT-NTOs Världskon-
gress i Sigtuna.

JOTI genomfördes i Scoutgården. Under ett dygn samlades 
äventyrare och utmanare för att chatta med scouter från hela 
världen. Befintliga kontakter söktes upp och nya scoutvänner, 
som kan bli vänner för livet, hittades från världens alla hörn.

Sibban Andersson tillhör Utbildarna i Västra scoutregionen 
och har under året genomfört andra delen av utblidningen 
Leda avdelning med NSF-profil. Kursplats var Scoutgården i 
Stora Levene. 

Cecilia Hemming har under året varit ledamot i NSFs Interna-
tionella kommitté.  

Elin Abelsson, Susanne Andersson, Max Buder, Sandra Nils-
son och Sibban Andersson deltog i distriktets ledarresa till 
Stockholm. Sibban och Susanne var med som arrangörer.

Elin Abelsson, Susanne Andersson och Sibban Andersson 
deltog i distriktets Hantverksdag i Scoutgården, Stora Levene. 
Sibban och Susanne var med som arrangörer.

Sibban Andersson och Elin Abelsson deltog i distriktets Fram-
tidsråd som ägde rum i Stora Levene.

Fyra ledare från scoutkåren, Elin Abelsson, Sibban Anders-
son, Susanne Andersson och Anton Fredriksson har under 
året deltagit i minst tre distriktsarrangemang och blev därför 
inbjudna till distriktets julbord, som avnjöts på Bjertorps slott.

Förutsättningar
Scoutkåren har en ändamålsenlig anläggning, bra material och 
stabil ekonomi för verksamheten. Vi vill fortsätta att ha det så och 
då behövs både pengar och underhållsarbete. 

Efter att källaren fått sig en uppfräschning, så drogs det lite nya 
elledningar. Nya lampor sattes upp i Vardagsrummet och Läger-
rummet, som tidigare saknat el.

Trogna hyresgäster är Levenebygdens Pensionärsförening 
som hyr Scoutgården en gång i månaden för sina ordinarie 
månadsmöten. Scoutgården har även varit flitigt uthyrt för barnk-
alas och lan-partyn, vilka gett extra intäkter i scoutkårens kassa.

Även detta året blev vårens och höstens städdagar en succé när 
de lades i samband med ordinarie scoutmötestid. Båda kvällarna 
samlade många scouter och föräldrar, som på kort tid fick mycket 
gjort. Dessutom fick ledarna möjighet att lära känna föräldrar och 
vice versa.

Föräldrarna har bjudits in till pysseldagar inför scoutkårens Jul-
mässa. Några få anammade inbjudan och hjälpte de pysslande 
ledarna att tillverka alster för auktionsförsäljningen.

För 22:a året i i rad ordnade scoutkåren Julmässa, en tradition 
som scoutkåren tog över från IOGT-NTO-föreningen 1997, de 
startade denna form av arrangemang redan 1944. Alla vinster 
till lotterierna hade skänkts av lokala företag. Vi tackar Sivans 
ost, Fahlgrens gräv, Conditori Lifweni, Levene kvarn, Lundhaga 
design- och gårdsbutik, Baljereds granar, Håkantorps ägg, Anna-
Carin Grams honung och Granngården i Vara. Kvällen gav ett 
rejält tillskott i scoutkårens kassa. 

Julmässan 2018 fick ett lite nytt utseende, som vi hoppas föll de 
flesta i smaken. Gästerna välkomnades redan utanför Scout-
gården med att kunna inhandla diverse hantverk och hembakt 
bröd. Det har blivit allt svårare att engagera scouterna till ett 
Lucia-tåg, så i år lades de planerna ner helt. Anneli Fredriksson 
berättade istället om sommarens äventyr då hon besteg Kiliman-
jaro. Två auktionsropare, Denis Palcic och Viktor Thorsson, de-
lade på jobbet med att svinga klubban. 





Stora Levene scoutkårs sammankomster 2018
Org.nr 868401-1342

ANTAL TRÄFFAR / PINNAR

VÅRTERMINEN Träffar Pinnar
Spårarscouting 70 427

Upptäckarscouting 56 342

Äventyrarscouting 50 247

Utmanar- och roverscouting 14 87

Norporee Apelhult - Läger 24 117

SUMMA VÅRTERMINEN 214 1220

SOMMAR Träffar Pinnar
 Home 18 Österrike - Utman 13 65

 Home 18 Österrike - Äventyr 13 95

HÖSTTERMINEN Träffar Pinnar
Spejarscouting 39 203

Spårarscouting 52 326

Upptäckarscouting 52 277

Äventyrarscouting 82 428

Utmanar- och roverscouting 10 60

SUMMA SOMMAR / HÖST 261 1454

VÅR, SOMMAR, HÖST 2018 475 2674

Totalt vår, sommar o. höst 2017 406 2267

Stora Levene scoutkårs medlemsutveckling
2017/2018  Org.nr 868401-1342

Kvinnor Män Totalt

ANTAL MEDLEMMAR 2017   2018 2017   2018 2017   2018

Spejarscouter 8 år  00      06 00      11 00      17

Spårarscouter (2017 8-9 år) 9 år 17      15 16      10 33      25

Upptäckarscouter 10-11 år 21      11 15      12 36      23

Äventyrarscouter 12-14 år 12      20 08      11 20      31

Utmanarscouter 15-18 år 02      00 05      01 07      01

Roverscouter 19-25 år 03      07 05      08 08      15

Ledare >25 år 11      12 08      06 19      18

SUMMA MEDLEMMAR 66      71 57      59 123    130



Stora Levene scoutkårs
balansräkning 2018
Org.nr 868401-1342

BALANSRÄKNING 2017 2018
BEHÅLLNING 1 JANUARI 361 748,80 415 304,06

Årets vinst 53 555,26 38 322,66

Årets förlust 0,00 0,00

Fastighet Vara Levene 1:92 100 000,00 100 000,00

Inventarier Scoutgården 100 000,00 100 000,00

Avskrivning Vara Levene 1:92 -100 000,00 -100 000,00

Avskrivning inventarier Scoutgården -100 000,00 -100 000,00

BEHÅLLNING 31 DECEMBER 415 304,06 453 626,72

BALANSRÄKNING 2017 2018
Nordea Sekura 205 988,64 205 081,02

PlusGiro 13 10 83-8 209 315,42 248 545,70

Kontantkassa 0,00 0,00

SUMMA EGET KAPITAL 415 304,06 453 626,72

FÖRVALTADE MEDEL 2017 2018
Utmanarscouternas kassa 5 892,25 624,00

Home - 2017 / Förvaltad kassa 2018 14 605,00 2 255,25

SUMMA FÖRVALTADE MEDEL 20 497,25 2 879,25

Scoutkårens eget 2017 2018
disponibla kapital 356 751,78 450 747,47



Stora Levene scoutkårs ekonomi 2018
Org.nr 868401-1342

INKOMSTER Budget Resultat
Medlemsavgifter 24 000,00 26 030,00
Hyra Scoutgården, bord och stolar 6 000,00 10 410,00
Konserthusgarderoben 25 000,00 33 526,00
Aktivitetsstöd Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 59 275,00 59 275,00
Aktivitetsstöd Barn och Unga Vara kommun 38 725,00 46 896,00
Rekryteringsbidrag NSF - Klassfotbollen 7 700,00 14 000,00
Bingolotter 1 000,00 2 098,00
Scoutplagg och märken 3 000,00 12 852,05
Julmässan - lotterier, försäljningar, fika 35 000,00 38 734,00
Avdelningsverksamhet 2 000,00 5 713,00
Utbildningsbidrag 1 000,00 6 125,00
Äggapromenaden - tips, bingo, fika, försäljning 0,00 7 871,00
Lägeravgifter, lägerbidrag NSF, Västra distriktet 0,00 135 713,90
Lägeravgifter tagna ur Utmanarkassan 0,00 9 100,00
Anläggningscheckar NSF 17 500,00 3 595,00
Nordea Sekura 0,00 0,00
SUMMA INKOMSTER 220 200,00 411 938,95

UTGIFTER Budget Resultat
Medlemsavgifter Nykterhetsrörelsens Scoutförnund 14 640,00 14 640,00
Scoutgården, drift, underhåll, bredband, försäkringar 85 000,00 77 749,23
Avdelningsverksamhet 30 000,00 24 122,37
Klassfotbollsaktiviteter inkl. info-material 1 000,00 269,20
Scoutplagg och märken 4 060,00 13 707,00
Representationer 7 000,00 6 435,00
Home 2018, Norporeen 50 000,00 170 225,46
Distriktsläger Camp Ransberg 17 500,00 3 595,00
Lägermaterial, nya tält          15 000,00 15 699,00
Utbildning 5 000,00 12 293,73
Julmässan 2018 och lotterivinster 2019 8 000,00 6 487,14
Administration, porto, trycksaker 8 000,00 11 615,00
Ledarvård, städ- och pysseldagar 10 000,00 15 890,54
Nordea Sekura 0,00 907,62
SUMMA UTGIFTER 255 200,00 373 636,29

FÖRVALTADE MEDEL 2018 2019
Utmanarscouterna 5 892,25 2 255,25
Hand- / växelkassa Elin 0,00 624,00
SUMMA KRONOR 5 892,25 2 879,25




