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Elin Abelsson, 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 

 
Terminsstarten Kick off 5/9. Ju fler vi blir desto rörigare blir 
det på den typen av möten. Det kan vara svårt för de nya 
scouterna att hitta rätt. Värt att tänka på till nästa år.  
 
Nu är vi 18 st avdelningsledare.  
Spårarna arbetar med de små patrullerna, med en ledare i 
varje, för att klara av den stora mängden scouter. 
Upptäckarna, Uppfinnarna, Äventyrarna och Utmanarna 
fungerar bra såväl med scouter som ledarteamen.  
 
På gång: Distriktsläger på Ransberg 27-29/9 för 
Äventyrarna. Anton, Carl och 7 scouter åker.  

§ 3 
Rapport från terminsstarten 

 
Säker och trygg förening: Vi behöver lägga till en 
mobiltelefonpolicy.  
Beslöt att: 
Ge Elin och Sandra i uppdrag att ta fram ett förslag till nästa 
styrelsemöte. 

§ 4 
Mobiltelefonpolicy 

 
Beslöt att: 
Inte arbeta vidare på projektet. Detta på grund av att vi inte 
har tillräckligt med material och den korta tid vi har kvar till 
det skulle genomförts. 

§ 5 
Vi ger det ett försök 

 
Det har varit lite trögt, men det är på det stora hela fullt med 
bemanningen nu. 

§ 6 
Garderoben 

 
De flesta lotteriblocken är utdelade och det känns bra med 
detta koncept. 

§ 7  
Jullotteriet 

 
Byte av värmekälla:  
Kjellners har lämnat en offert på 326 625 kr för en 
luft/vattenvärmepump inklusive element till hela huset. Det 

§ 8  
Ekonomisk rapport 
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som tillkommer är kostnaden för bland annat fundament och 
håltagning i väggen.  
Denna offert är nu lämnad till Våra gårdar för att få hjälp 
med ekonomin kring bytet.  
Kommunen har ett energistöd som Charlie har skickat in en 
ansökan till i dagarna.  
Charlie har skickat en redogörelse av kåren, våra aktiviteter 
och önskan att kunna byta värmekälla, till 
Sparbanksstiftelsen som förhoppningsvis mynnar i ett 
bidrag.  
 
Styrelsen avvaktar svar från dessa ansökningar.  
 
Pyssel 3, 10, 17, 24/11 och 1/12 
Julmässa:  
Utmanarna önskar ha ett ”bakbord” 
Beslöt att: 
Vi ska ha ett bakbord för kåren, och att Utmanarna tar 
ansvar för detta. Inkomsten går till kåren då utmanarna inte 
har något specifikt mål med förtjänsten. 

§ 9  
Julmässan och pysseldagarna 

 
Vi har många nya avdelningsledare i höst. Det är viktigt att 
mentorn är på samma avdelning som ledaren.  
 
Beslöt följande mentorer: 
Sibban: Frida och Hanna 
Sandra: Anton 
Anneli: Benjamin 
Carl och Elin: Johanna, Alice och Freja som inte är 
avdelningsledare ännu. 

§ 10  
Mentorer till de nya 
avdelningsledarna 

 
Våra gårdar erbjuder en Internetkurs i hur man förvaltar sin 
fastighet. Detta kan bland annat innebära att 
försäkringspremien sänks om styrelseledamöter går denna.  
Beslöt att: 
Styrelsen går igenom denna kurs. Charlie skickar länkar till 
övriga i styrelsen. 
 
Det finns märken för JOTA/JOTI 
Beslöt att: 
Beställa 30st JOTA/JOTI-märken till de som deltar. 
Scouterna själva får betala sin mat för helgen. 

 

§ 11  
Övriga punkter 
 
Internetkurs: Hur man 
förvaltar sin fastighet 
 
 
 
JOTA/JOTI 
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Beslöt att: 
Elin startar en Messengergrupp för ledare och lägger ned 
den gamla Baconostsidan på FB. 
  
Under ett antal år har medlemsantalet stadigt minskat i 
förbundet. Nu är det strax över 4000 medlemmar totalt. 
Detta gör att det behöver läggas resurser på rekryteringar 
under den närmsta framtiden. Vi i Stora Levene kommer 
troligen ligga på ca 130 medlemmar i kåren vid årsskiftet 
och har fått 6 nya ledare till höstterminen. Vi märker i 
nuläget inte av de vikande medlemssiffrorna ute i landet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår bland annat: 

− Vi betalar idag 120 kr i förbundsavgift per medlem 
och förslaget är att det ska höjas till 180 kr. Detta 
skulle innebära att vi går back för de medlemmar 
som börjar på höstterminen och betalar 150 kr.  

 
− Anläggningscheckarna tas bort.  

 
Ombuden får ansvar för att diskutera förslag och motioner 
och föra kårens talan på FM.  

Sociala medier 
 
 
 
FM-handlingar 

 
Nästa möte blir kårstämma den 31 oktober. 

§ 12 
Nästa möte 

 
Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet för 
avslutat. 

§ 13 
Avslutning 

 
Vid protokollet      Ordförande 
 
 
Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 
 


