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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 ytterligare ett 
digitalt styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

§ 1 
Öppnande 

 
Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 
Dagordning 

 
Nu har äntligen det fantastiska vädret kommit och det mesta 
blir mycket lättare och positivare. Alla har mycket att stå i 
både på jobb och privat, men mår fortsatt relativt bra.  

§ 3  
Personlig runda 

 
Inga större förändringar när det gäller scoutverksamheten. 
Läger får ordnas i små grupper, utomhus och man måste följa 
tidigare råd:   

• Inte dela material, vatten, köksredskap, mm.  
• Hålla avstånd. 
• Tvätta händerna, med tvål, i rinnande vatten. 
• Använd handsprit. 
• Inga lekar med fysisk kontakt. 
• Ingen samåkning till arrangemang. 
• Inte blanda oss med andra scoutgrupper 

§ 4 
Uppdatering från 
Folkhälsorådet 

 
En trevlig kväll utomhus med diskussioner om höstens 
avdelningar och sommarens aktiviteter med riskbedömningar. 
Kvällen avslutades med att vi tillsammans åt goda wraps. 

§ 5 
Material och ledarvård 21/5 

 

 
Vi gick igenom de återstående dokumenten som läggs upp på 
hemsidan inom kort. 

§ 6 
Säker och trygg förening 
 

 
Till äventyrarnas kanotpaddling är 5 scouter och 3 ledare 
anmälda 
Styrelsen beslöt: 
Att äventyrarna får genomföra kanotpaddlingen, trots att de 
endast är 3 ledare. 
Att Sibban ordnar med ansökan till distriktet.  
   

Upptäckarna planerar för ett tvådagars dagläger 24–25 juli. 
Surrning dag 1 och vandring vid Hornborgasjön dag 2. 
Spanarna jobbar vidare med sin dagsutflykt till Jämnasjön 19 
juni. 

§ 7 
Alternativ läger 2021 
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Spårarna genomförde ett familjearrangemang på Levene äng 
27 maj. 
 
Carl har meddelat att han inte kan vara ledare till hösten. Även 
Malin och Efraim har flaggat för att pausa sina 
avdelningsledaruppdrag. Detta innebär att vi troligen inte 
kommer kunna rekrytera nya scouter till hösten.  
I dagsläget har vi 11 ledare, så vi har behov av att rekrytera 
fler vuxna. Sibban har skickat ut några krokar och vi hoppas 
någon/några nappar. Alla uppmanas att se över tänkbara 
kandidater i sina bekantskapskretsar och bland scoutföräldrar. 
  

Styrelsen beslöt: 
Att ge Sibban och Anneli i uppdrag att ansvara för att se över 
ytterligare ledarrekryteringar.  
  

Konserthuset kommer troligen i gång med utökad verksamhet 
i höst. Det innebär att vi behöver bemanna upp med erfarna 
ledare till varje föreställning och fylla på med nya föräldrar.  

 

Ingenting nytt om Klassfotbollen. Vi avvaktar att beslut tas av 
Larvs FK. 

§ 8 
Höstens verksamhet 

 
 

 
Anders har tittat på gaveln och virket ser bra ut, vilket innebär 
att det enbart behöver målas.  
  

Styrelsen beslöt:  
Att ge Anders i uppdrag att genomföra målningen under 
sommaren. Behövs ytterligare hjälp säger han till.  

§ 9 
Målning Scoutgården 

 
En förfrågan har kommit från en tidigare medlem att få köpa 
villaoljan som vi nu inte längre använder. 
  

Styrelsen beslöt:  
Att Anders kontrollerar hur mycket olja som är kvar.  
Att AU därefter beslutar om priset. 

§ 10 
Överbliven villaolja 

 
Det är viktigt att alla lämnar korrekt kontonummer till 
kassören för att kunna få sina utbetalningar. Detta kan vi 
påminna om vid höstterminens start. 

§ 11 
Kassören har ordet 

Boxarna i Levene försvinner i oktober. Scoutkåren får därmed 
ny postadress: 
Stora Levene Scoutkår 
Sigbritt Andersson 
Storgatan 71 
534 73 Stora Levene 

§ 12  
Övriga frågor 
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Vid protokollet      Ordförande 
 
 
Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

 
Vi får hämta slanor på Vianor.  
Styrelsen beslöt:  
Anneli och Anton kontrollerar antal och längder. Därefter 
informeras Anders som ansvarar för hämtning.  
 
Dörren till Spårargarderoben behöver lagas.  
Styrelsen beslöt:  
Anders tittar på vad som behöver göras och åtgärdar. 
 
Närvarokorten ska lämnas in. Senast 30 juni ska de ligga på 
bordet i lilla salen.  
 
Alice Wahlström har sålt hembakade kakor och skänkt 
pengarna till scoutkåren. 
 
Scoutkåren har Gunnel som fadder från distriktsstyrelsen. 
 
Distriktet vill ha förslag på utbildare från kåren som kan hålla 
utbildningar åt Scouterna. Sibban har varit utbildare i många 
år är och väljer nu att träda åt sidan. Någon potentiell  
utbildare har vi inte.  
 
Nästa möte är Kårstyrelse 16 augusti. 
 

§ 13 
Nästa möte  
Kårstyrelse 16 aug 

 
Sibban tackade alla för ett tufft verksamhetsår och ett bra 
möte. Hon passade också på att hälsa alla, via styrelsen, lycka 
till med sommarens aktiviteter.  

§ 14 
Avslutning 


