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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 mötet, som även 

denna gång genomfördes 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 

 

 

 

Sibban har deltagit på en ordförandesamling, via Lifesize, som 

arrangerades av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.  Drygt 20 

kårer deltog. De flesta av de kårer som var med på mötet har 

så små avdelningar. Det är lättare att hantera Coronakrisen 

med 5-10 scouter än 12-27. En del kårer hade behövt stänga 

ner verksamheten pga ledarbrist. Andra räknade med att köra 

verksamhet hela sommaren för att inte tappa scouter. Oro 

fanns i många kårer att de skulle tappa sina utmanare om de 

inte är avdelningsledare.  

Sammanfattningsvis kändes det som vi i Levene varit kloka 

och inte tagit några risker i onödan. 

 

Anders rapporterade att det fungerat bra på städdagen och det 

som stod på listan blev gjort. Scouterna tvingades ta ett större 

ansvar i arbetet i och med att föräldrarna inte var med och det 

kändes som ett lyft för dem.  

§ 4 

Rapport från:  

ordförande samlingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Städdagen 

 

Antal betalande medlemmar är 105 + en som betalar sitt 

huvudmedlemskap till IOGT/NTO och medlem hos oss. Alla 

som är med i verksamheten har betalt. Största tappet av 

medlemmar har vi på äventyrare och spårare.  

§ 5 

Medlemsrapport 

 

 

 

 

Vi har haft, i stort sett, lika många deltagartillfällen som förra 

våren om man bortser från Norporeen som räknades in i 

vårterminen, 2019.  

 

Spårarna: Sibban var med de 4 första scoutmötena. Terminen 

flöt på bra trots att det tidvis var ledarbrist. Angelica höll ihop 

det, med god hjälp av Sofia. 

§ 6 

Scoutterminen våren 2020 
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Uppfinnarna: Det har varit en bra termin, med tillräckligt med 

ledare och goa scouter.  

Upptäckarna: Lite kämpigt i början av terminen, men bättre 

allt eftersom. Scouterna nöjda med terminen.  

Äventyrarna:  En liten men stabil avdelning. Scouterna har 

haft väldigt kul och är nöjda.  

 

Spårarna: Ingen utflykt pga dåligt intresse och ledarbrist.  

Uppfinnarna: Har via eBas, bjudit in till dagsvandring vid 

Jämnesjön 27/6.  

Upptäckarna: Dagsvandring från Läckö till Spiken 4/7. 

Inbjudan på väg ut. 

Äventyrarna: Tanken är att erbjuda cykelutflykt till Ruta 

Kvarn med aktiviteter efter vägen och övernattning i 

hängmattor. 

Vid genomförande av alla aktiviteter är vi ute, håller avstånd, 

tvättar händerna ofta i rinnande vatten och tvål.  

§ 7 

Program för avdelningarna 

i sommar 

 

Kassören föredrog förslag på en alternativ budget för resten av 

2020. Där är både in- och utgifter nedbantade. Med anledning 

av detta är det viktigt att alla tänker en eller två gånger extra 

innan man handlar någonting. Många inkomster är reducerade 

och ibland helt borta. 

 

Styrelsen beslöt 

Att anta den alternativa budgeten för 2020 

 

Anna Ehn och Charlie har utan att veta om varandra sökt 

pengar från Sparbanksstiftelsen (Kundmiljonen) till 

verksamhetsutveckling. Vi håller tummarna! Uppmaning går 

till alla att hålla ögonen öppna för fler möjligheter att söka 

pengar. 

§ 8 

Kassören har ordet 

 

Med anledning av att hemtjänsten i Stora Levene fortfarande 

inte får komma in på Stenkilsgården vid sina pauser får de 

fortsätta använda Scoutgården. 

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 städar efter 

sig varje gång, med en extra städning på onsdag.  

§ 9 

Fortsatt hyra för Levene 

hemtjänst tom augusti 

 

Styrelsen beslöt 

Att tankar kring antal avdelningar och hur scouterna ska 

§ 10 

Avdelningarna Hösten 

2020 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

fördelas inför hösten förbereds av Sandra, Anneli och Sibban 

till nästa styrelsemöte 3 augusti. 

 

 

Styrelsen beslöt 

Att tankar inför rekrytering av scouter förbereds av Sandra, 

Anneli och Sibban till nästa styrelsemöte 3 augusti. 

§ 11 

Rekrytering Hösten 2020 

 

Egon Frid är vår nye lotterikontrollant. Sibban har satt sig in i 

de nya reglerna. 

§ 12 

Ny lotterikontrollant 

 

Kommunen har skickat en enkät med många frågor om hur 

läget är med ledare och verksamhet i Coronatider. Sibban har 

besvarat den.  

 

Tyvärr fick vi avslag på vår ansökan till Boverket till 

värmesystemet. I och med detta minskar även kommunens 

insats.  

 

Erbjudandet om 1000 kr per ny prenumerant kvarstår, så vi 

uppmanar alla att söka reda på nya prenumeranter. Är någon 

intresserad kan de ta kontakt med Sibban 

 

Kjellners påbörjar arbetet med värmepannan 1 sept. De räknar 

med att vara klara på ett par veckor.  

 

Grushögarna på parkeringen är borta och företaget snyggade 

till parkeringen som kompensation.  

Sibban kontaktar ägaren av bilen som står på vår parkering om 

att det är en privat parkering.  

 

Anders har lagat gräsklipparen.  

§ 13 

Övriga frågor 

Enkät från kommunen 

 

 

Boverket 

 

 

 

Miljonlotter 

 

 

 

Värmepumpen 

 

 

Parkeringen 

 

 

 

 

Gräsklipparen 

 

Nästa styrelsemöte flyttas från 17/8 till 3/8 

§ 14 

Nästa möte 

 

Sibban tackade alla för mötet 

§ 15 

Avslutning 


