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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

 

Avgiven av Stora Levene Scoutkår 

av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 

Organisationsnummer 868401–1342 

 

Kårstyrelse 

Ordförande Sigbritt ”Sibban” Andersson 2020 

Vice ordförande Elin Abelsson 2019–2020 

Kassör Helena Lundblom  2020 

Sekreterare  Anneli Fredriksson 2020–2021 

Ledamot Carl Andersson 2020–2021 

Ledamot Anders Lundström 2020–2021 

Ledamot Sandra Nilsson 2019–2020 
 

Revisorer 

Marie Kvarnsten 

Sofia Palcic 

Ebba Abelsson   suppleant 

 

Valberedning  

Ebba Abelsson 

Anton Fredriksson 

 

Utbildningsledare 

Sibban Andersson 

 

Medlemsregistrerare 

Sibban Andersson 

Helena Lundblom  

Uthyrning Scoutgården 

Sibban Andersson 

 

Medlemsutveckling 

Scoutverksamheten lockar nya medlemmar och ger den enskilde medlemmen 

ständigt nya utmaningar. Under året blev barn som stod i kö erbjudna medlemskap i 

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

i början av terminerna. Coronapandemin gjorde att allt fler barn och unga drogs till 

scoutkårens verksamhet som hölls coronasäkert. Utifrån Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer bedrevs alla aktiviteter utomhus och på behörigt avstånd. För att 

få plats med alla scouter i avdelningarna startades det upp en ny, mixad spårar- och 

upptäckaravdelning under hösten och vårens två upptäckaravdelningar slogs 

samman till en.  
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Scoutkårens medlemsantal var vid årets slut 135, mot 130 år 2019.  

 

Årets klassfotboll, som i vanliga fall är en bra rekryteringskälla för scoutkåren, 

flyttades först från maj till augusti för att framåt sommaren ställas in helt. Trots detta 

och att vi inte fick komma till skolan och rekrytera så ökade vi vårt medlemsantal.  

Höstens terminsstart skedde för befintliga avdelningar var för sig på sin 

avdelningsplats. De nytillkomna scouterna hade sitt första scoutmöte på en egen 

kväll. Detta för att ge de nya scouterna möjlighet att lära känna omgivningen utan att 

behöva hålla avstånd till alla de övriga scouterna. Inbjudan till att börja scouterna 

skedde via sociala medier, medlemmar och en lapp i skolan. Även de barn som stått 

i kö, sedan vårterminens sista månader, bjöds in att delta. 27 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.  

Tyvärr har de planerade ledarvårdande aktiviteterna fått ställas in på grund av 

Corona. De reflekterande mötena efter varje scoutmöte har genomförts varje vecka. 

 

Ledare på de olika avdelningarna har under året varit: 

Spårarna  

Angelica Haraldsson vt, ht 

Anders Lundström ht 

Edvin Ehn vt 

Hanna Olofsson vt 

Sibban Andersson  vt, ht 

Sofia Palcic vt, ht 
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Uppfinnarna våren 

Susanne Andersson  

Ebba Abelsson  

Max Buder  

Anneli Fredriksson  

Benjamin Sernekvist  

 

Spanarna hösten 

Susanne Andersson   

Max Buder  

Malin Elfversson  

Anneli Fredriksson 

Benjamin Sernekvist 

 

Upptäckarna  

Ebba Abelsson ht 

Lucas Elfversson vt, ht 

Anton Fredriksson vt, ht 

Sandra Nilsson vt, ht  

Anton Sälleberg vt, ht  

 

Äventyrarna  

Carl Andersson vt, ht 

Elin Abelsson vt, ht  

Anna Genitz vt  

Hanna Olofsson ht 

Efraim Pettersson ht 

 

Utbildning 

Inga fysiska utbildningar har genomförts sen Coronapandemin startade. Elin hann 

avsluta Värdebaserat ledarskap i början av året men den slutliga diplomutdelningen 

på slottet har skjutits upp. Kursen är en ettårig ledarutbildning från Ledarskapsön och 

är ett samarbete mellan Scouterna, andra organisationer och näringslivet. 

Sofia Palcic har genomgått de webbaserade kurserna Anpassat ledarskap, Leda 

scouting och Trygga möten. 

Sibban Andersson tillhör Utbildarna i Västra scoutregionen men har under året inte 

genomfört några scoutledarutbildningar. 

 

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 policies 
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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. 

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 webbaserad 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 och har varit till stor 

hjälp under året då vi ibland fått tänka om i 

sista stund utifrån nya rekommendationer 

från Folkhälsomyndigheten. Utöver dessa 

kanaler har kåren en välfylld hemsida 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 de olika grenarna: 

spårar-, upptäckar-, äventyrarscouter, i fyra avdelningar. Under hösten var en 

avdelning en blandad avdelning med både spårare och upptäckare. Avdelningarna 

har haft scoutmöte på samma kväll. Varje avdelning har utgått från sin 

avdelningsplats och bedrivit verksamheten i patruller/små grupper. Avdelningarna 

med de yngre scouterna har haft en vuxen ledare i patrullen. Alla scoutmöten har 

skett utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Varken scouter eller ledare har, på grund av Coronapandemin, kunnat vara delaktiga 

på arrangemang utanför scoutkåren under året. De läger som skulle genomförts 
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under sommaren blev inställda. Som alternativ till dessa läger planerade 

avdelningarna egna dagsutflykter/hajker. 

Äventyrarna har varit aktiva på ett antal helgaktiviteter.  

Ca 140 personer gick Äggapromenaden i bra väder. En del hade med sig egen fika 

eftersom scoutkåren strök den aktiviteten för att coronaanpassa promenaden.  

 

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. 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  
Malin Elfversson var för andra året ledamot i 

Västra scoutdistriktet av NSF:s styrelse. 

 

Ebba Abelsson, Elin Abelsson, Carl 

Andersson, Sibban Andersson, Anton 

Fredriksson och Sandra Nilsson var ombud 

på distriktets årsmöte på Wendelsbergs folk-

högskola i Mölnlycke.  
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Ebba Abelsson och Elin Abelsson var scoutkårens ombud på Scouternas Demokrati-
jamboree, DJ, som i år var helt digital och räckte över två helger i november. Inför DJ 
deltog ombuden i ett digitalt möte i distriktet, där man gick igenom handlingarna. 

 

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. Under lördagen hölls alla 

aktiviteter utomhus och avslutades med ett fackeltåg på gatorna runt Scoutgården. 

 

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

 

Förutsättningar 

Styrelsen har haft 7 styrelsemöten varav 2 har varit digitala. På första mötet efter 

årsmötet valdes ett AU, bestående av ordförande, sekreterare och kassör, för att 

kunna ta snabba akuta beslut mellan styrelsemötena. Detta visade sig vara ett bra 

beslut då hela Sverige kort därefter drabbades av coronapandemin.  

 

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.  

 

Under året byttes värmesystemet i Scoutgården. För att finansiera det hela fick vi 

bidrag från Vara kommun men tyvärr inget från Boverket som vi hoppats på. Flera av 

scouternas föräldrar hjälpte till genom att prenumerera på IOGT-NTO:s Miljonlotteri, 

vilket gav kåren 1 000 kronor för varje prenumerant. Detta tillsammans med att vi 
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upplöste tidigare fondplaceringar, som inte gett någon avkastning på många år, 

gjorde att vi inte behövde tömma hela kassan. 

Från Sparbanksstiftelsen Skaraborg fick vi i början av året 20 000 kr för utveckling av 

verksamheten och i slutet av året 27 500 för att täcka inkomstbortfall på grund av 

Coronapandemin.  

 

Både vårens och höstens städdagar skedde i samband med ordinarie scoutmöten, i 

år utan föräldrar.  

 

Scoutgården har inte varit uthyrd mer än ett fåtal gånger under året. Även detta på 

grund av pandemin.  

Vi lånade ut våra lokaler till Levene hemtjänst under 7 månader. Detta var möjligt 

eftersom vi inte hade så många uthyrningar.  

 

Efter 23 år i rad kunde vi inte genomföra den traditionella Julmässan, första 

onsdagen i december. Jullotteriet var det enda som gick att genomföra på ett säkert 

sätt.   

En viktig inkomstkälla för scoutkåren har under flera år varit bemanningen av 

Konserthusets garderob. Även detta ställdes in under våren och hösten. 

 

Både Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Vara kommun har varit generösa och 

gett samma aktivitetsstöd för 2020 som för 2019. Detta gynnade scoutkåren eftersom 
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vi annars hade förlorat ca 30 000 kr på grund av att vi varken kunde genomföra läger 

eller ledaraktiviteter.   
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Sammankomster 2020  
    

    

ANTAL TRÄFFAR / PINNAR    

Vårterminen Träffar Pinnar  

Spårarscouting 60 283  

Upptäckarscouting 36 155  

Uppfinnarscouting 40 221  

Äventyrarscouting 44 205  

Utmanare och Roverscouting 16 76  

SUMMA VÅRTERMINEN 196 940  
       

Höstterminen Träffar Pinnar  

Spårarscouting 33 189  

Spanarscouting 44 283  

Upptäckarscouting 44 255  

Äventyrarscouting 45 237  

Utmanar- och roverscouting 4 29  

Avdelningsutflykter 2 20  

SUMMA SOMMAR/HÖST 172 1013  
     

VÅR, SOMMAR, HÖST 2020 368 1953  

    

Totalt vår, sommar och höst 2019 500 2644  
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Medlemsutveckling  
      

    Kvinnor Män Totalt  

ANTAL MEDLEMMAR   2019   2020 2019   2020 2019  2020  

Spårarscouter 8-9 år 14      17 21      18 35      35  

Upptäckarscouter 10-11 år 19     25 12      17 31      42  

Äventyrarscouter 12-14 år 13      12 09      07 22      19  

Utmanarscouter 15-18 år 05     03 02      02 07      05  

Roverscouter 19-25 år 07      07 08      06 15      13  

Ledare >25 år 13      14 07      07 20      21  

SUMMA MEDLEMMAR   71      79 59      56 130    135  
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Ekonomi 
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Stora Levene scoutkårs resultaträkning 2020 
Org.nr 868401-1342   
   

INKOMSTER Budget Resultat 

Medlemsavgifter 27 000,00 29 960,00  

Hyra Scoutgården, bord och stolar  10 000,00 5 715,00  

Konserthusgarderoben 32 000,00 24 287,00  

Aktivitetsstöd Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 66 100,00 66 100,00  

Aktivitetsstöd Barn och Unga Vara kommun 46 000,00 43 157,00  

Rekryteringsbidrag NSF - Klassfotbollen 12 000,00 0,00 

Bingolotter 900,00 1 183,00  

Scoutplagg och märken 4 000,00 903,70  

Julmässan - lotterier, försäljningar, fika 35 000,00 12 100,00  

Avdelningsverksamhet 4 000,00 5 714,10  

Utbildningsbidrag 5 000,00 0,00  

Äggapromenaden - tips, bingo, fika, förs. / Friluftsbyt 5 000,00 2 231,00  

Lägeravgifter och lägerbidrag 0,00 23 650,00  

Bidrag, gåvor + Övrigt 0,00 50 700,00  

Värme- och miljonlotteribidrag 94 350,00 94 350,00  

Nordea Sekura, vinst fondförsäjning 0,00 1 242,15 

SUMMA INKOMSTER 341 350,00 361 292,95  
   

UTGIFTER Budget Resultat 

Medlemsavgifter Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 23 220,00 23 220,00 

Scoutgården, drift, underhåll, bredband, försäkringar 55 780,00 46 162,54    

Projekt Värmepump 262 000,00 279 930,00 

Avdelningsverksamhet 20 500,00 7 658,40    

Klassfotbollsaktiviteter inkl. info-material 2 500,00 0,00 

Scoutplagg och märken 8 000,00 1 675,00    

Representationer 13 000,00 0,00 

Lägerverksamhet alla grenar 70 000,00 25 150,00 

Lägermaterial 4 000,00 0,00 

Utbildning 10 000,00 0,00 

Julmässan 2019 och lotterivinster 2020 10 000,00 3 680,64 

Administration, porto, trycksaker + Övrigt 10 000,00 6 574,71    

Ledarvård, städ- och pysseldagar 20 000,00 5 427,76    

Nordea Sekura 0,00 0,00    

SUMMA UTGIFTER 509 000,00 399 479,05    
   

FÖRVALTADE MEDEL 2019 2020 

Utmanarscouterna 2 780,25 3 835,25     

Hand- / växelkassa Elin 647,00 0,00     

SUMMA KRONOR 3 427,25 3 835,25     
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Stora Levene scoutkårs balansräkning 2020 
Org.nr 868401-1342   

   

BALANSRÄKNING 2019 2020 

BEHÅLLNING 1 JANUARI 453 626,72 533 367,60 

Årets vinst 79 740,88 0,00 

Årets förlust 0,00 38 186,10 

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 533 367,60 495 181,50 

   

BALANSRÄKNING 2019 2020 

Nordea Sekura 204 946,59 0,00 

PlusGiro 13 10 83-8 328 421,01 495 181,50 

Kontantkassa 0,00 0,00 

SUMMA EGET KAPITAL 533 367,60 495 181,50 

   

FÖRVALTADE MEDEL 2019 2020 

Utmanarscouternas kontantkassa 647,00 0,00 

Utmanarscouternas plusgirokassa 2 780,25 3 835,25 

SUMMA FÖRVALTADE MEDEL 3 427,25 3 835,25 

    

Scoutkårens eget 2019 2020 

disponibla kapital 529 940,35 491 346,25 
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Slutord     

2020 var ett år helt olikt alla andra. När vi hade vårt årsmöte, i slutet av februari, var 

vi helt ovetande om vad som skulle hända. Vi lärde oss snart att man inte kunde 

planera mer än några timmar framåt. Styrelsen var tvungen att varje dag hålla sig 

uppdaterad för att kunna svara på frågor och informera ledare, scouter och föräldrar, 

ibland i sista stund. Vi drogs in i en verklighet som var främmande för alla. 

Ovissheten var total och snart förstod vi att de flesta arrangemang som vi planerat, 

på årsmötet i februari, för resten av året var i fara. Vi ställde om verksamheten och 

både scouter och ledare lärde sig snabbt att hålla avstånd, tvätta händerna och 

stanna hemma när man var sjuk. Patrullsystemet, som är en av scoutmetodens sju 

delar, var värdefull när vi fick vara max 8 scouter på samma plats. Med en vuxen 

ledare i varje patrull, bland de yngre scouterna, kunde vi säkerställa att vi följde 

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Vi är stolta och glada över de 

ledare som varje torsdag gjort allt för att scouterna skulle känna sig trygga 

tillsammans med oss. Bra jobbat!  

 
Stora Levene 2021-01-14 

 
Kårstyrelsen 
 
 

 

Sigbritt Andersson    Elin Abelsson 

 

 

 

Helena Lundblom    Sandra Nilsson 

 

 

 

Anneli Fredriksson    Anders Lundström 

 

 

 

Carl Andersson 

 

 


