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Carl Andersson, Charlie Andersson, Sibban Andersson, 
Anneli Fredriksson och Sandra Nilsson 
 

 
Närvarande 

 
Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet för öppnat. 
 

§ 1 
Öppnande 

 
Ordföranden föredrog dagordningen. 
 

§ 2 
Dagordning 

 
Norporee: Stora Levene var tillsammans med 4 andra kårer 
på Norporeen i Härsjönäs. Vi deltog med 11Spejare och 24 
Spårare. En blöt lägerupplevelse, men med nöjda scouter 
som getts möjlighet att träffa nya kompisar. 
 
Campalot: Upptäckare och Äventyrare fick en varm 
lägervecka bland 500 andra deltagare i medeltidens tecken. 
Levenescouterna delade by med scouter från Timmersdala.  
 
World Scout Jamboree: En otrolig upplevelse i USA för alla 
kårens deltagare, såväl deltagare, Anton och Benjamin, som 
funktionärer, Carl, Efraim, Karin, Lucas och Malin. Många 
nya och annorlunda aktiviteter och fantastiska möten med 
intressanta människor är något som stannar kvar i minnet för 
livet. 
 
Explorer Belt: Max och Lucas vandrade på Irland och 
klarade av utmaningen Explorer Belt.  
 

§ 3 
Rapport från sommarens 
aktiviteter 

 
Vinstlistan färdigställs inom kort och tryck ska ske innan 
september månads utgång. 

 

§ 4 
Nytt lotteri 

 
Efter mailkonversation mellan Malin och styrelsen under 
våren har det varit tyst. Anneli mailar Malin och avvaktar 
sedan ny input från Malin. 
 

§ 5 
Vi ger det ett försök 
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Distriktsläger Ransberg 28-29/9 
Inbjudan är skickad till Äventyrarscouterna. Kostnad 100 kr 
Troliga ledare: Elin och Carl 

§ 6 
Distriktsläger Ransberg 

 
FM 2019 11-13/10 Älmhult 
Anmälan senast 7/9 
Vi har möjlighet till 4 ombud.  
Kårstyrelsen BESLÖT ATT 
tillfråga följande att vara ombud för scoutkåren: 
Ebba Abelsson, Elin Abelsson, Sibban Andersson och 
Anton Fredriksson som ordinarie med Carl Andersson som 
ersättare.  
 

§ 7  
FM 

 
Leda scouting 26-27/10 
Utbildningen är i Stora Levene och de ledare som ännu inte 
har gått kommer tillfrågas.  
Kökspersonal: Susanne och Anneli tillfrågas 
 

§ 8  
Leda scouting 

 
Sibban har mailat tilltänkta föräldrar som kan ta ansvar. Vi 
har fått svar från flera, men avvaktar lite till innan vi går ut 
bredare med övriga som ska ställa upp.  

§ 9  
Garderoben 

 
Charlie lämnade en ekonomisk rapport som pekar på att 
fastställd budget håller i stort. 

§ 10  
Ekonomisk rapport 

 
Redan nu har 5-6 föräldrar hört av sig via Bliscout.nu. 
Sibban har svarat dem att blivande scouter i åldrarna 9-15 år 
är välkomna till vårt första scoutmöte.  
Vi startar terminen med ett Kick-off möte 5/9 
Sibban har tittat på antal avdelningar och möjliga ledarteam 
inför hösten.  
Uppdelningen av scouter och ledare beslutas på 
planeringsdagen 25/8.  
 
Styrelsen föreslår: 
Vi måste ha två Upptäckaravdelningar. De döps till 
Upptäckarna och Uppfinnarna. Önskvärt vore även två 

§ 11  
Terminsstart 
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Spåraravdelningar, men det är troligen inte möjligt 
ledarmässigt. 
 
BESLÖT ATT på planeringsdagen ska varje ledarteam 
upprätta ett kontrakt för exempelvis ansvar och 
kommunikation sinsemellan. Styrelsen ger några förslag på 
punkter som ska vara med.  
 
 
 
Ledarresa Rom 23–25/4: I dagsläget är Sibban, Susanne, 
Anneli, Anton, Elin och Sofia anmälda. 
 
Teaterladan och Bjertorps slott: Mycket trevlig 
föreställning. 
 
Våra gårdar: Charlie har inte hört av dem angående värmen. 
Sibban stöter på.  
Försäkringsuppgifterna ska uppdateras till 
försäkringsbolaget. Sibban och Charlie ordnar detta.  
 
Nycklar: Det finns för närvarande två nycklar/tilltänkt 
ledarteam. Anneli lämnar sina nycklar till Anton. 
 
Max, Lucas, Anton S och Benjamin tillfrågas om de kan 
visa bilder och berätta lite om EB och WSJ 
 

§ 12 Övriga frågor 
 
Distriktets ledarresa till Rom  
 
 
Teaterladan och Bjerttorps 
slott 
 
Våra gårdar 
 
 
 
 
Nycklar 
 
 

Program Julmässan 

 
Nästa möte blir kårstyrelse den 23 september. 

§ 13 
Nästa möte 

 
Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet för 
avslutat. 
 

§ 14 
Avslutning 

 
Vid protokollet      Ordförande 
 
 
Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 
 


