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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
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Organisationsnummer 868401–1342 

 

 

Kårstyrelse 

Ordförande Sigbritt ”Sibban” Andersson 2019 

Vice ordförande Elin Abelsson 2019–2020 

Kassör Karl-Olof ”Charlie” Andersson  2019 

Sekreterare  Anneli Fredriksson 2018–2019 

Ledamot Carl Andersson 2018–2019 

Ledamot Cecilia Hemming 2018–2019 

Ledamot Sandra Nilsson 2019–2020 
 

Revisorer 

Annika Dahlgren 

Helena Lundblom 

 

Valberedning  

Ebba Abelsson 

Lucas Elfversson 

 

Utbildningsledare 

Sibban Andersson 

 

Medlemsregistrerare 

Sibban Andersson 

Susanne Andersson 

 

Uthyrning Scoutgården 

Sibban Andersson 

 

Medlemsutveckling 

Scoutverksamheten lockar nya medlemmar och ger den enskilde medlemmen 

ständigt nya utmaningar. I början av året blev barn som stod i kö erbjudna en plats i 

scoutkåren. För att höja kvalitén på avdelningarna togs nya medlemmar endast emot 

i början av terminerna.   

Scoutkårens medlemsantal var vid årets slut 130, oförändrat mot 2018.  
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Kåren hade, en helg i maj, aktiviteter vid Klassfotbollen i Larv. Detta var nu för fjärde 

året i rad. Cirka 1500 barn, från Vara och kommunerna runt om, deltog i Klassfot-

bollen. I pauserna fick barnen bland annat möjlighet att prova på vad scouting er-

bjuder. De flesta besökte scoutaktiviteterna tillsammans med syskon och föräldrar. 

Ny plats och stark blåst under söndagen drog ner deltagarantalet något mot före-

gående år. 

 

Skolrekrytering genomfördes i åk 2 på Levene skola i augusti. Detta för att alla barn 

boende i Levene skulle få möjlighet att välja scouting vid terminsstarten. 

 

Spejarna och Spårarna återgick under hösten till en avdelning, Spårarna, med sex 

ledare. Patrullsystemet med en ledare i varje patrull blev en nödvändighet då det inte 

gick att få till två stabila ledarteam. 

Under hösten startades ytterligare en upptäckaravdelning, Uppfinnarna, för att få två 

avdelningar. Fyra unga ledare, från Utmanarna gjorde detta möjligt.  

 

Utmanarna startade återigen upp sin Utmanarpatrull under hösten och hade några 

möten samt anordnade två discon, för barn i lågstadieåldern. Det första hade 

Halloweentema och det andra jultema, då även åk 4 bjudits in. 
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Första scoutmötet på hösten var ett kickoff-möte. Alla intresserade bjöds in att testa 

en del av scoutings aktiviteter och gavs möjlighet att få en pratstund med någon av 

ledarna. Inbjudan skedde via sociala medier och skolrekryteringen. Även de barn 

som stått i kö, sedan vårterminens sista månader, bjöds in att delta. 21 nya scouter 

registrerades. 
 

 

Ledarskap 

Att vara ledare i Stora Levene scoutkår innebär att få vara delaktig i kårens ut-

veckling. Som ledare sätter vi alltid scoutens bästa i centrum och detta bidrar 

samtidigt till ledarens egen personliga utveckling.  

 

Spårarna var under våren delade i 2 avdelningar, Spejarna och Spårarna. Nu kunde 

alla som ville vara med beredas plats. Under hösten var Upptäckarna delade i 2 

avdelningar, Uppfinnarna och Upptäckarna. Detta för att få bättre kvalité på verk-

samheten.  
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De roverscouter som bott kvar på hemorten har varit ledare på de olika scout-

avdelningarna. I enlighet med Scouternas program har roverscouterna, inte haft 

ledarledd verksamhet utan planerat och genomfört sina egna aktiviteter.  

 

En jobbig vårtermin med många scouter och mycket konflikter dem emellan gjorde 

att alla ledare, under våren, fick ta sig en funderare över sitt eget ledarskap och 

tankar om framtiden. Detta låg till grund när fördelningen av ledare på de olika 

avdelningarna skulle göras inför höstterminen. 
 

Under året har vi haft glädjen att hälsa utmanarna Anton Sälleberg, Benjamin 

Sernekvist, Frida Storm och Hanna Olofsson välkomna som ledare. Aldrig har vi haft 

så många avdelningsledare som under höstterminen, 18 stycken. Vilken tillgång! 

 

Tre ledarvårdande aktiviteter för avdelningsledare och andra aktiva ledare har 

genomförts. Vårens ledarträff var kombinerat material- och ledarvård. 12 ledare var 

med och lagade trerätters över öppen eld efter att ha röjt i en timma. Sommaren 

inleddes med ett besök på teaterladan i Larv och mat på Bjertorps slott.  

Höstterminen avslutades med scoutaktiviteter och en god grekisk buffé på Ehnrum i 

Slädene. 

 

Ledare på de olika avdelningarna har under året varit: 

Spejarna (endast vt)  

Sibban Andersson  vt 

Sofia Lindberg vt 

Edvin Ehn vt 

 

Spårarna  

Angelica Haraldsson ht 

Anders Lundström vt 

Anneli Fredriksson vt 

Ebba Abelsson vt 

Edvin Ehn ht 

Frida Storm ht 

Hanna Olofsson ht 

Lucas Elfversson vt 

Sibban Andersson  ht 

Susanne Andersson vt 

Sofia Lindberg ht 

 

Uppfinnarna (endast ht) 

Anneli Fredriksson ht 

Benjamin Sernekvist ht 

Ebba Abelsson ht 
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Max Buder ht 

Susanne Andersson ht 

 

Upptäckarna 

Anton Fredriksson vt/ht 

Anton Sälleberg ht  

Elin Abelsson vt 

Sandra Nilsson vt/ht 

Lucas Elfversson ht  

 

Äventyrarna  

Anna Genitz vt/ht 

Carl Andersson vt/ht 

Max Buder vt 

Karin Lewenstedt vt 

Elin Abelsson ht  

  

Utbildning 

För att kunna ta del av utbildning inom Ledarskapsön, måste man först genomgå 

Trygga Möten och Leda scouting. 
 

Trygga möten genomfördes i maj, med de äventyrare som till hösten skulle bli 

avdelningsledare.  

 

Sibban Andersson tillhör Utbildarna i Västra scoutregionen och har under året 

genomfört Leda scouting med nykter touch. Kursplats var Scoutgården i Stora 

Levene. 

 

Benjamin Sernekvist, Ebba Abelsson, Hanna Olofsson, Frida Storm, Max Buder och 

Sandra Nilsson gick Leda scouting, från Ledarskapsön, under en helg i oktober. 

Sibban Andersson var ledare för kursen och Anneli Fredriksson och Susanne 

Andersson lagade maten.  
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Elin Abelsson påbörjade under hösten kursen Värdebaserat ledarskap. Kursen är en 

ettårig ledarutbildning från Ledarskapsön och är ett samarbete mellan Scouterna, 

andra organisationer och näringslivet. 

 

Säker och Trygg förening 

Levene scoutkår är en av få föreningar i Vara kommun som är certifierad som Säker 

och Trygg förening.  Säker och Trygg förening är en kvalitetsmärkning för barn- och 

ungdomsverksamhet. Certifieringen innebär att kåren aktivt arbetat igenom policy 

och handlingsplan för bättre hälsa, färre olyckor samt ökad säkerhet och trygghet för 

alla scouter i verksamheten. Detta är ett levande dokument som uppdateras efter 

behov och är till hjälp för ledarna.  

 

Under hösten tog styrelsen fram en mobiltelefonpolicy, som lades till de övriga 

dokumenten. 

 

Scouternas Trygga möten passar väl in i detta koncept. Syftet med Trygga möten är 

att alla scouter i kårernas verksamhet ska kunna känna sig trygga och fria från all 

form av övergrepp: fysiska, psykiska, sexuella och vanvård. Som ledare i en scoutkår 

ska man vart tredje år genomgå en tretimmars utbildning i Trygga möten.  

 

Kommunikation, information och image 

Scoutkåren har varit aktiv på Facebook och Instagram och har haft många följare på 

båda dessa.  

 

Kårens medlemsregister, e-Bas, utvecklas kontinuerligt och är till stor hjälp i det 

administrativa styrelsearbetet. Informationen 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. Utöver dessa kanaler har kåren en välfylld hem-

sida med dokument som är till hjälp för ledarna, scoutfamiljerna och allmänheten. 

  

Program, verksamhet och demokrati 

Kåren har haft verksamhet för alla åldrar från 8 år och uppåt i det olika grenarna: 

spårar-, upptäckar-, äventyrar- och utmanarscouter. Alla avdelningar, förutom 

utmanarna, har haft scoutmöte på samma kväll. 

Såväl scouter som ledare har varit delaktiga på många arrangemang utanför scout-

kåren. 90% av våra scouter och unga ledare från kåren deltog i minst ett läger under 

sommaren, trots att två hela årskullar valde bort ett av scoutlägren till fördel för Kalles 

kaviar cup. 
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I februari var några äventyrare och ledare på vinterläger i Värmland. Boendet var på 

Ransbergs Herrgård och på dagarna åkte scouterna utför, i Sunne och på Hovfjället.  

 

Spårarna och Spejarna deltog i distriktet helgläger på Härsjönäs lägergård som ligger 

vid Lilla Härsjön. Alla utom en spårarscout och 10 av 16 spejare deltog tillsammans 

med 8 ledare och 4 föräldrar. 

 

Äventyrare och upptäckare erbjöds ett veckolångt läger, Campalot, i Laholm. Nästan 

alla äventyrare antog utmaningen men tyvärr bara tre upptäckare då lägret krockade 

med fotbollscupen. På Campalot delade levenescouterna by med Timmersdalas 

scouter. Ledare var Anton Fredriksson, Carl Andersson, Elin Abelsson och Sandra 

Nilsson från Levene och Gunnel Johansson från Timmersdala.  

 

Anton Sälleberg, Benjamin Sernekvist var på Världsscoutjamboreen, WSJ, i Nord-

amerika som deltagare. Carl Andersson, Efraim Pettersson, Karin Lewenstedt, Lucas 

Elfversson och Malin Elfversson var funktionärer på samma läger.  

 

Max Buder och Lucas Elfversson deltog på Explorer Belt i Irland. EB är ett inter-

nationellt arrangemang som kräver mycket förberedelser på hemmaplan innan 

deltagarna 2 och 2 ”kastas ut” på en fysiskt utmanande vandring under tio dagar. 

Vandringen är ca 16 mil och deltagarna får möta en annan kultur på nära håll och 

vara med om spännande möten. Parkamraterna planerar sin egen vandring, med 

mat, uppgifter och logi. Att klara mötet med främmande människor i ett land de 

kanske aldrig besökt tidigare och på ett språk som man mestadels inte behärskar är 

en utmaning i sig.  
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Äventyrarna har varit aktiva på ett antal helgaktiviteter. Tillsammans med Timmers-

dala genomfördes en paddel- och cykelhajk längs Göta kanal. På sensommaren 

deltog de på ett läger i Värmland, tillsammans med övriga kårer i scoutdistriktet. 

 

140 personer kom och gick Äggapromenaden i ett toppenväder. Flera av besökarna 

tog även en fika, utomhus, med våffla och kaffe/saft. 

 

Tre ledare och fyra scoutfamiljer deltog i distriktets kosläpp i Od, Ljung. 

 

Elin Abelsson och Sibban Andersson deltog i Vara kommuns invånarträff i Levene 

Arena. Dålig information innan gjorde att det blev ett tamt möte.  

 

Ebba Abelsson och Lucas Elfversson var med i en direktsändning från Radio Varan 

där de intervjuades om scouting och de berättade om det som gör scouting till 

scouting. 

 

I maj deltog Sibban Andersson på ett möte med projektgruppen för Levelevene, som 

är ett nystartat projekt på initiativ av Sören Wejshag. Det skapades samtalsämnen 

under mötets gång. Bland annat pratades det om en gemensam värdegrund för alla 
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föreningar. Säker och trygg förening skulle kunna vara ett utgångsläge för detta 

eftersom scoutkåren och ridklubben redan är certifierade. 

 

En höstkväll bjöds scouter med deras föräldrar på en spökvandring i den mörka 

Levensskogen. Efter vandringen bjöds det på fladdermuskiss och snormuffins. 

 

Sandra Nilsson och Sibban Anderson deltog i kommunens föreningsträff i Arentorp. 

Temat var “Hur påverkas föreningarna när Barnkonventionen blir lag den 1/1 2020”. 

För oss blir detta inte någon stor förändring eftersom scoutlagen (scouternas 

värdegrund) och utbildningen Trygga Möten är helt i linje med Barnkonventionen.  

 

15 äventyrare, utmanare och ledare var i Göteborg på distriktets Äventyr. Arrange-

manget var på en lördag så scouterna åkte tåg fram och tillbaka under dagen. Ur 

programmet kunde man välja på olika aktiviteter, bland annat laserdome, 5-kamp på 

Liseberg och Prison Island.  

 

Lucas Efversson deltog på NSF:s Nyårsbal 18/19 och 19/20, på Ransbergs 

Herrgård. Malin Elfversson och Efraim Pettersson var med bland arrangörerna.  

 

Miljö 

Kåren har ett övergripande miljötänk som genomsyrar vår verksamhet. Det har 

handlat om att tänka klimatsmart och humanitärt i valet av råvaror och tillagning.  

 

Som ett led i scoutkårens miljöarbete anordnades Friluftsbytet, för första gången, på 

Levenedan. 12 personer sålde friluftsprylar som gav totalt 3 500 kronor. Flera valde 

att skänka dessa pengar till scoutkåren. 

 

Under Julmässan fanns det ett separat bord med alster tillverkade av återvunnet 

material. 

 

Ledarna har jobbat för samåkning och även använt kollektivtrafiken. 
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Återvinning är en naturlig del av vår verksamhet. Närheten till återvinningsstationen i 

Levene har gjort det möjligt att med jämna mellanrum lämna batterier, tidningar och 

förpackningar av papper, glas och metall där.  
 

Distriktet, förbundet, Scouterna och scoutvärlden  
Kåren har under året varit välrepresenterat på alla plan. Både inom scoutsverige och 

lokalt i kommunen.  

 

Malin Elfversson valdes in som ledamot i Västra scoutdistriktet av NSF:s styrelse. 

 

Anton Fredriksson, Carl Andersson, Elin Abelsson, Freja Sundén, Hanna Olofsson 

och Sibban Andersson var ombud på distriktets årsmöte på Wendelsbergs folkhög-

skola i Mölnlycke. 

 

Anton Fredriksson, Ebba Abelsson, Elin Abelsson och Sibban Andersson var 
scoutkårens ombud på NSFs förbundsmöte i Älmhult. Alla fyra var i Skövde och 
deltog i distriktets videokonferens, inför FM.  

 

JOTI genomfördes i Scoutgården. Under ett dygn samlades äventyrare och ut-

manare för att chatta med scouter från hela världen. Under helgen knöts kontakter, 

som kan ge vänner för livet, från världens alla hörn. 

 

Cecilia Hemming har under året varit ledamot i NSF:s Internationella kommitté.   

 

Alice Johansson, Carl Andersson, Elin Abelsson, Freja Sundén, Hanna Olofsson, 

Johanna Öst och Sibban Andersson deltog i distriktets Framtidsråd, som ägde rum i 

Skövde. 

 

Fem ledare från scoutkåren, Anton Fredriksson, Carl Andersson, Ebba Abelsson, 

Elin Abelsson och Sibban Andersson hade under året deltagit i minst tre distrikts-

arrangemang och därmed kvalificerat sig till distriktets julbord som avnjöts på 

Carlstens fästning på Marstrand. 

 

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 under-

hållsarbete.  
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Efter flera års smårenoveringar är det nu dags att byta värmesystem. Många turer 

har gått och kassören har jobbat hela året med att, tillsammans med Kjellners rör, 

hitta lämpligt system samt söka medel till att finansiera det hela. Många potentiella 

bidragsgivare har sagt nej men i början av hösten öppnade sig möjligheten att jobba 

vidare, då Vara kommun lovade ett bidrag på 30 % av arbetskostnaden. En ny 

ansökan skickades in till Boverket och en vädjan gjordes till scouternas föräldrar att 

hjälpa oss genom att prenumerera på IOGT-NTO:s Miljonlotteri. 

 

Även detta år blev vårens och höstens städdagar succé när de lades i samband med 

ordinarie scoutmöten. Båda kvällarna samlade många scouter och föräldrar som på 

kort tid fick mycket gjort. Ledarna gavs möjlighet till kontakt med föräldrar och vise 

versa. 

 

Trogna hyresgäster har varit Levenebygdens Pensionärsförening, PRO, som hyrt 

Scoutgården en gång i månaden för sina ordinarie månadsmöten. Mötet i december 

var det sista då PRO lade ner sin verksamhet. Scoutgården har även varit flitigt 

uthyrt för lan och barnkalas, vilka gett extra intäkter i scoutkårens kassa. 

 

Föräldrarna har bjudits in till pysseldagarna inför scoutkårens Julmässa. Några få 

anammade inbjudan och hjälpte de pysslande ledarna att tillverka alster. 
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Listlotterierna som under årens lopp sålts, i veckorna före Julmässan, fick i år lämna 

plats för ett modernare lotteri som bestod av 10-kronorslotter. Det visade sig vara ett 

bra beslut då lotterna var lättsålda. 

 

För 23:e året i rad ordnade scoutkåren Julmässan, en tradition som scoutkåren, 

1997, tog över från IOGT-NTO-föreningen som startade denna form av arrangemang 

1944. 

Julmässan var även i år välbesökt. Två auktionsropare, Denis Palcic och Elisabeth 

Larsson, delade på jobbet.  

 

Alla vinster till lotterierna som såldes under julmässan hade skänkts av lokala 

företag.  

Vi tackar Fahlgrens gräv, Conditori Lifweni, Levene kvarn, Anna-Carin Grams 

honung, Granngården i Vara, Henry Kauppinen, Biståndsenheten Nossebro, 

Rörjohanssons saft&sylt, Tony Zetterström, Maj-Britt Svennerlind samt många 

scoutfamiljer för gåvor till julmässan. 

Kvällen inbringade ett rejält tillskott i scoutkårens kassa.  

 

En viktig inkomstkälla för scoutkåren är bemanningen av Konserthusets garderob. 

Detta har till stor del skötts av scoutföräldrar med stöd av scoutkårens ledare. Anneli 

Fredriksson och Sibban Andersson har varit samordnare av det hela. 

 

En återkommande bidragsgivare är Skaraborgs Oljedepå som under året sponsrat 

med lysfotogen och rabatt på eldningsolja. Länsförsäkringar i Skara skänkte reflexer 

till alla spårarscouter. Scoutkåren fick ett ekonomiskt tillskott av Johan Sälleberg som 

angett oss som favoritförening vid eventuell vinst i Sverigelotteriet. Scoutkåren har 

haft god nytta av Anna och Jörgen Ehns Ehnrum där scoutkåren torkade alla tält 

under tre veckor och avslutade höstterminen med en ledarvårdande aktivitet. 
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Stora Levene scoutkårs sammankomster 2019  
Org.nr 868401-1342      

      

ANTAL TRÄFFAR / PINNAR      

         

VÅRTERMINEN Träffar Pinnar    

Spejarscouting 39 191    

Spårarscouting 56 347    

Upptäckarscouting 39 172    

Äventyrarscouting 52 220    

Utmanare och Roverscouting 28 177    

Spårarna läger Norporee 18 111     

Upptäckarna läger Campalot 7 42    

Äventyrararna hajk / läger 28 125    

SUMMA VÅRTERMINEN 267 1385    
         

HÖSTTERMINEN Träffar Pinnar    

Spårarscouting 78 393    

Uppfinnarscouting 39 225    

Upptäckarscouting 39 195    

Äventyrarscouting 53 298    

Utmanar- och roverscouting 24 148    

SUMMA SOMMAR / HÖST 233 1259    
         

VÅR, SOMMAR, HÖST 2019 500 2644    

      

Totalt vår, sommar o. höst 2018 475 2674    
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Stora Levene scoutkårs medlemsutveckling  
2018/2019  Org.nr 868401-1342     
      

    Kvinnor Män Totalt  

ANTAL MEDLEMMAR   2018   2019 
2018   
2019 

2018   
2019  

Spårarscouter 8-9 år 21      14 21      21 42      35  

Upptäckarscouter 10-11 år 11      19 12      12 23      31  

Äventyrarscouter 12-14 år 20      13 11      09 31      22  

Utmanarscouter 15-18 år 00      05 01      02 01      07  

Roverscouter 19-25 år 07      07 08      08 15      15  

Ledare >25 år 12      13 06      07 18      20  

SUMMA MEDLEMMAR   71      71 59      59 130    130  
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Stora Levene scoutkårs resultaträkning 2019 
Org.nr 868401-1342      

INKOMSTER Budget Resultat 

Medlemsavgifter 25 000,00 26 570,00  

Hyra Scoutgården, bord och stolar Åter förs. 893:- 8 000,00 12 293,00  

Konserthusgarderoben 28 000,00 34 810,00  

Aktivitetsstöd Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 66 850,00 66 850,00  

Aktivitetsstöd Barn och Unga Vara kommun 45 150,00 48 636,00  

Rekryteringsbidrag NSF - Klassfotbollen 14 000,00 15 400,00  

Bingolotter 500,00 940,00  

Scoutplagg och märken 7 500,00 4 480,80  

Julmässan - lotterier, försäljningar, fika 35 000,00 39 495,00  

Avdelningsverksamhet 5 000,00 4 405,00  

Utbildningsbidrag 5 000,00 9 701,00  

Äggapromenaden - tips, bingo, fika, förs. / Friluftsbyt 7 000,00 5 826,00  

Lägeravgifter och lägerbidrag 25 000,00 75 863,00  

Värme-, ungdoms- och sverigelottenbidrag + Övrigt 0,00 34 147,39  

Avdelningsverksamhet 0,00 3 570,00  

Nordea Sekura 0,00   

SUMMA INKOMSTER 272 000,00 382 987,19  
   

UTGIFTER Budget Resultat 

Medlemsavgifter Nykterhetsrörelsens Scoutförnund 15 480,00 15 730,00    

Scoutgården, drift, underhåll, bredband, försäkringar 90 000,00 74 151,00    

Avdelningsverksamhet 24 020,00 30 054,09    

Klassfotbollsaktiviteter inkl. info-material 1 000,00 4 303,96    

Scoutplagg och märken 10 000,00 9 724,00    

Representationer 7 000,00 10 678,00    

Lägerverksamhet alla grenar 78 500,00 97 566,00    

Lägermaterial 8 000,00 3 431,40    

Utbildning 7 000,00 11 825,91    

Julmässan 2019 och lotterivinster 2020 8 000,00 12 423,08    

Administration, porto, trycksaker + Övrigt 8 000,00 11 768,97    

Ledarvård, städ- och pysseldagar 15 000,00 21 455,47    

Nordea Sekura 0,00 135,43    

SUMMA UTGIFTER 272 000,00 303 247,31    
   

FÖRVALTADE MEDEL 2018 2019 

Utmanarscouterna 2 255,25      2 780,25     

Hand- / växelkassa Elin 624,00         647,00     

SUMMA KRONOR 2 879,25      3 427,25     
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Stora Levene scoutkårs 
balansräkning 2019 
Org.nr 868401-1342   

   

BALANSRÄKNING 2018 2019 

BEHÅLLNING 1 JANUARI 415 304,06 453 626,72 

Årets vinst 38 322,66 79 740,88 

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 453 626,72 533 367,60 

   

BALANSRÄKNING 2018 2019 

Nordea Sekura 205 081,02 204 946,59 

PlusGiro 13 10 83-8 209 315,42 328 421,01 

Kontantkassa 0,00 0,00 

SUMMA EGET KAPITAL 415 304,06 533 367,60 

   

FÖRVALTADE MEDEL 2018 2019 

Utmanarscouternas kontantkassa 624,00 647,00 

Utmanarscouternas plusgirokassa 2 255,25 2 780,25 

SUMMA FÖRVALTADE MEDEL 2 879,25 3 427,25 

    

Scoutkårens eget 2019 2020 

disponibla kapital 450 747,47 529 940,35 
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Slutord 

Scouter är uppskattade och kända för sin pålitlighet, ansvarskänsla och sina 

organisations- och ledarskapsförmågor.  

Under året har det kommit många förfrågningar, från närliggande kommuner och 

orter, om att hjälpa till med olika uppdrag. Det har varit tillfälliga jobb utan krav på 

förkunskaper, men vi måste ändå begränsa oss.  

Våra ledare och ungdomar lägger mycket av sin lediga tid på att ideellt vara ledare 

för barn och unga i Levene med omnejd. Detta känns viktigt så att allmänheten även 

i fortsättningen kan lita på scouter från Stora Levene scoutkår.  

Vi är stolta och glada över de ungdomar som varje torsdag gör allt för att de scouter 

som idag växer upp ska få en meningsfull fritid och en stabil värdegrund. 
 

Stora Levene 2020-01-13 

 
Kårstyrelsen 
 
 

 

Sigbritt Andersson    Elin Abelsson 

 

 

 

Karl-Olof Andersson    Cecilia Hemming 

 

 

 

Anneli Fredriksson    Sandra Nilsson 

 

 

 

Carl Andersson 

 

 


