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Elin Abelsson, Carl Andersson, Sibban Andersson, Anneli 
Fredriksson, Helena Lundblom, Anders Lundström och Sandra 
Nilsson 

 
Närvarande 

 
Ordförande Sibban hälsade alla välkomna till detta lite 
annorlunda möte via digitala medier och förklarade mötet för 
öppnat. 
 

§ 1 
Öppnande 

 
Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 
Dagordning 

 
Alla i styrelsen lämnade en personlig lägesrapport. Alla är 
friska och har olika grad av oro för egen eller anhörigas hälsa, 
arbete, aktiviteter mm.  

§ 3 
Lägesrapport i Corona-tider 

 
 

 
En långfredag i vackert väder drog ca 135 startande. All 
organisation hade flyttats utomhus med gott om avstånd 
mellan de startande och de återvändande. 4 personer som 
bemannade 2 bord fungerade bra. Ingen servering eller 
brödförsäljning i år.  
Det upplevdes som att de som kom respekterade avståndet till 
andra. 
 
Sankt Georg firades på annorlunda vis med en Hurry skurry 
och avslutning med märkesutdelning avdelningsvis. 
Aktiviteterna var anpassade så att scouterna skulle kunna tävla 
och ha roligt samtidigt som de kunde undvika kroppskontakt 
och hålla avstånd. Scouter och ledare var nöjda med 
upplägget. 

§ 4 
Rapport från: 
Äggapromenaden 
 
 
 
 
 
 
Sankt Georg 
 

 
De 2–3 scoutmöten som är kvar behöver anpassas utifrån 
gällande rekommendationer från folkhälsomyndigheten och 
Scouterna. Det är viktigt att varken scouter eller ledare 
kommer om man känner några symptom på att inte vara helt 
frisk, alla aktiviteter hålls utomhus och aktiviteter där 
kroppskontakt behövs utgår.  
 
Styrelsen beslöt:  
att städdagen genomförs utan föräldrar.  
Sibban mailar ut information till scoutfamiljerna.  
Anders och Carl planerar och anpassar städdagen så att varje 
avdelning får ansvar för uppgifter som ska utföras av 
scouterna.  

§ 5 
Arrangemang våren 2020 
som påverkas av Covid-19 
 
Scoutmöten 
 
 
 
Städdag 7/5 
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Korvgrillningen kan bytas ut mot glass.   
Finns det uppgifter som måste göras men inte är lämpliga för 
scouterna kan uppgiften ges till lämpliga föräldrar som kan 
göra det vid annan tidpunkt. 
 
Styrelsen beslöt 
att meddela att vi vill vara med på klassfotbollen 15-16 
augusti. En sista avstämning görs närmare i tid, då vi också 
kan vara säkrare på vilka ledare som kan delta.  
 
Styrelsen beslöt  
att ställa in Material- och ledarvård eftersom det inte är en 
nödvändig aktivitet.  
 
Styrelsemötet 1/6 behöver genomföras digitalt. Sibban och 
Anneli undersöker möjligheten till en stabilare uppkoppling 
för Sibbans del. 
 
Styrelsen beslöt 
att ställa in friluftsbytet i och med Levendagen ställts in.  
 
Styrelsen beslöt 
att ställa in spårarlägret. Ledarna planerar för en dagsutflykt 
27/6 till samma plats. 
 
I dagsläget är det inte något disco planerat och det ska inte 
genomföras några sådana så länge som de särskilda Corona- 
rekommendationerna gäller. 
 
Styrelsen beslöt:  
att ställa in Trygga möten special i och med att huvudsyftet 
var att förbereda ledarna för kommande discon.  

 
Den cykelhajk, 16-17/5, som är planerad för äventyrarna 
genomförs och anpassas efter rådande rekommendationer. 
Inbjudan mailas ut där det trycks extra på vikten av att vara 
frisk om man ska delta.  
Eftersom Frejd är inställd/uppskjuten till 2021/2022 betalar 
Helena ut inbetalda avgifter så fort hon får bankuppgifter från 
föräldrarna.  

 
 
 
 
 
Klassfotboll + rekning i 
Larv 
 
 
 
Material- och ledarvård 
25/5 
 
 
 
Styrelsemöte 1/6 
 
 
 
Friluftsbytet 6/6 
 
 
Spårarläger 26-28/6 
 
 
Disco 
 
 
 
Trygga möten special  
 
 
 
Hajker äventyrarna 
 
 
 
 
 
Frejd  

 
Helena har sedan 27 mars tillgång till kårens ekonomi. Nu 
inväntas nya bankkort till Sibban och Helena. Adressändring 
till berörda myndigheter och företag är genomförd.  

§ 6 
Kassören har ordet 



Stora Levene Scoutkår   Nykterhetsrörelsens Scoutförbund   
Kårstyrelse  §§ 1 – 10 
2020-04-20   

  Sida 3 av 3 

 
Vid protokollet      Ordförande 
 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

Helena har en önskan om att man skickar ett sms när man lagt 
sitt kvitto i hennes låda. Anneli skriver mobilnumret på lådan.  

 
Under våren tappar kåren troligen ca 8000kr från budgeterade 
garderobsintäkter.  
 
Fikat på äggapromenaden brukar ge en inkomst på ca 6000 kr 
som kåren nu inte fick in.  
 
Vad gäller aktivitetsstödet är utgången svår att förutspå. 
Troligen kommer vi genomföra färre aktiviteter, men vi har 
nästan lika många scouter närvarande på våra aktiviteter. 
Förbundet har beslutat att ingen kår ska få mindre aktivitets-
stöd för 2020 jämfört med 2019, även om man haft färre 
aktiviteter med färre scouter.  
Kåren kommer tappa aktivitetsstöd från kommunen bland 
annat för lägren. Eftersom det var budgeterat för att sub-
ventionera lägren för deltagarna kommer detta troligen inte 
påverka kårens ekonomi så mycket i slutändan.  
 
Att genomföra klassfotbollen är inte enbart viktigt i 
rekryteringssyfte. Kåren får dessutom ett ansenligt 
rekryteringsbidrag från förbundet. 

§ 7 
Corona och scoutkårens 
ekonomi 

 
Med anledning av att hemtjänsten i Stora Levene inte längre 
får komma in på Stenkilsgården vid sina pauser har de frågat 
om de kan få använda Scoutgården. 
AU har beslutat 
att hemtjänsten får nyttja Scoutgårdens lilla sal, köket och 
toaletter under förutsättningar att det inte är scoutmöte eller 
uthyrt. De är på plats såväl vardag som helg. De monterar ett 
lås på äventyraringången. De städar efter sig varje gång, med 
en extra städning på onsdag.  

§ 8 
Hemtjänsten lånar 
Scoutgården 

 
1/6, 17/8 och 21/9 

§ 9 
Kommande styrelsemöten 

 
Ordförande Sibban tackade för uppmärksamheten, önskade 
alla lycka till med de återstående scoutaktiviteterna för våren 
och avslutade mötet. 

§ 10 
Avslutning 


