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Carl Andersson, Sibban Andersson, Anneli Fredriksson, 

Anders Lundström och Sandra Nilsson.  

Ej närvarande: Elin Abelsson och Helena Lundblom som båda 

meddelat förhinder.  

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna till ett möte där vi 

äntligen träffas fysiskt på plats i Scoutgården.  

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning 

 

Alla har haft en avkopplande sommar med ömsom sol och 

ömsom regn och är laddade för en ny termin. 

§ 3  

Personlig runda 

 

Spårarna valde att inte ha någon extra aktivitet under 

sommaren, utan satsade på terminens sista scoutmöte som var 

en familjeutflykt till Levene äng. 

  

Spanarna var på dagsutflykt till Jämnasjön med 6 scouter. De 

vandrade runt sjön, sydde packpåsar och tog simbeviset. 

 

Upptäckarna hade en helgaktivitet med 8 scouter. Dag 1 

ägnades åt vandring vid Hornborgasjön. Det var mycket varmt 

och det gick åt åtskilligt med vatten, men scouterna var tappra. 

Dag 2 var de vid Scoutgården och surrade och tog märken.  

 

Äventyrarna genomförde sitt kanotäventyr i Värmland med 4 

scouter, 3 ledare och en hund. Överlag gick veckan bra och 

scouterna blev duktiga på att paddla. De paddlade 10 mil 

under 6 dagar och valde själva sina övernattningsplatser. Det 

var ett mycket opålitligt väder, med mycket regn och stundtals 

åska, vilket innebar att det var svårt att planera hur långt de 

skulle paddla varje dag.  

§ 4 

Rapport från 

avdelningarnas verksamhet 

i sommar 

 

Vi kommer inte kunna hålla kvar de 4 avdelningar som vi haft 

ett antal år, utan får satsa på 3 (Spårare, Upptäckare och 

Äventyrare). Detta för att ha tillräckligt stora ledarteam som 

inte blir för sårbara om någon ledare får förhinder. 

 

Styrelsens förslag: 

Angelica, Anders, Sibban och Sofia - Spårarna 

Anton, Ebba, Elin och Sandra - Upptäckarna 

Anneli, Johanna, Max och Susanne - Äventyrarna 

§ 5  

Höstens 

avdelningsverksamhet 
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Johanna Svensson rekryterades på spårarnas föräldramöte och 

har tidigare varit scout i kåren. 

 

De blivande utmanarna behöver stöttning för att komma i 

gång, men då måste vi hitta ledare utanför de tre teamen. Vi 

tar i nuläget inga beslut om deras framtid utan avvaktar 

scoutstarten. 

 

Scoutplanering 22 aug kl 10:00. Sibban skickar inbjudan till 

de ledare som ska vara på avdelning i höst, handlar korv och 

fixar fika. Anneli tar med gasolgrill. 

 

Vi har fått ett ekonomiskt bidrag på 18 200 sek från Våra 

Gårdar till nya vitvaror till köket. Sibban har tagit kontakt med 

Henrik Longnell, som har tittat och återkommer med en offert. 

När offerten kommer tar AU arbetet vidare.  

 

Målning av gaveln: P g a vädret har det ännu inte blivit målat, 

men Anders har det på sin agenda.  

 

Parkering och cykelställ: Vi har haft en bil stående länge på 

vår parkering under sommaren. Sibban har informerat 

bilägaren att det är en privat parkering och att den inte kan stå 

där när Scoutgården är uthyrd. Nu är bilen flyttad.  

Vi behöver ett cykelställ för att få ordning på parkeringen 

under våra scoutmöten.  

Styrelsen beslöt: att ge Carl i uppdrag att se över inköp av 

cykelställ för totalt ca 20 cyklar.  

 

Gräsklippning: Max och Anders har klippt gräsmattan denna 

sommar med bravur! 

§ 6 

Scoutgården 

 

 

Vi gick igenom kassörens halvårsrapport. Ekonomiskt har vi 

det fortsatt stabilt.  

§ 7 

Kassören har ordet 

 

 

22/8  Planering/Kårstämma 

2/9  Scoutmötesstart 

20/9  Kårstyrelsemöte 

24–26/9 Distriktsläger  

7/10  Höststädning – alla scouter samt föräldrar till  

  Upptäckarna bjuds in. Detta för att få ett lagom antal 

  arbetsvilliga föräldrar. Ansv: Sofia och Sandra 

21/10  Spökvandring Ansv: Sofia och Susanne 

4/11  Kårstämma 

§ 8 

Arrangemangsplan hösten 

2021 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

Nov  Pysseldagar 

1/12  Julmässa – hur denna ska genomföras diskuteras vid 

  ett senare tillfälle.  

10/12  Ledarvård Ansv: Carl och Elin  

 

Anmälan till FM ska ske senast 25/9  

Vi har rätt till 4 st ombud.  

Styrelsen beslöt: att tillfråga Anton, Ebba, Elin och Max 

§ 9 

FM 2021 

 

Vi har inte hört någonting från Vara konserthus. Vi avvaktar 

information från dem om det blir arrangemang där vi ska 

bemanna garderoben.  

 

Frågan om lägret tas vidare till planeringsmötet. Ska vi åka 

och i så fall vilka avdelningar ska erbjudas att åka? 

 

I år var de skapligt ifyllda, men det finns fortfarande 

förbättringspotential.  

 

Från och med 1/10 försvinner alla postboxar i Stora Levene. 

Det innebär att scoutkåren får en ny postadress.  

Stora Levene Scoutkår 

c/o Andersson 

Storgatan 71 

534 73 Vara 

§ 10 

Övriga frågor: 

Vara Konsterhus 

 

 

Distriktsläger 24-26/9 

 

 

Närvarokort 

 

 

Ny postadress 

 

 

Nästa möten är kårstyrelse 20/9 och kårstämma i v 44, 4/11 

 

§ 11 

Nästa möte  

Kårstyrelse 20/9 

Kårstämma 4/11 

 

Sibban tackade för mötet. 

§ 12 

Avslutning 


