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Elin Abelsson, Carl Andersson (på distans), Sibban 

Andersson, Anneli Fredriksson, Helena Lundblom, Anders 

Lundström och Sandra Nilsson (på distans).  

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna. 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning 

 

Terminen har startat och det är full aktivitet runt Scoutgården 

på torsdagskvällarna. Kåren har nu minskat till 3 avdelningar, 

för att säkra upp att det finns tillräckligt med ledare på varje 

avdelning. Alla avdelningar är helt fulla och vi kan inte ta 

emot fler scouter denna höst.  I och med att vi nu har tre av-

delningar är det lättare att hitta platser att vara på och 

materialet räcker bättre.  

 

Spårarna:  

Ledare är: Anders, Angelica, Sibban och Sofia. Malte är med 

som hjälpledare och det fungerar mycket bra.  

Scouterna är indelade i sex patruller.  

 

Upptäckarna:  

Ledare är: Anton, Ebba, Elin och Sandra. Scouterna är 

indelade i fyra patruller. 

 

Äventyrarna:   

Ledare är: Anneli, Johanna, Max, och Susanne. Avdelningen 

består nu enbart av scouter från åk 6 som är indelade i fyra 

patruller.   

§ 3  

Avdelningarna 

 

29 september släpper flera av Folkhälsomyndighetens 

restriktioner. Vi kan inte släppa på allt, så vi fortsätter vara 

utomhus och håller avstånd på våra scoutmöten. 

 

Sibban skriver ihop ett brev till föräldrar och uppmanar att 

scouterna fortsatt ska vara hemma vid symptom, gå på 

toaletten innan mötet och ha med en egen vattenflaska om de 

behöver dricka vatten under mötet.  

§ 4 

Pandemin och restriktioner 

 

200 anmälda totalt varav 12 scouter och 5 ledare från Levene. 

Ledarna har haft ett internt planeringsmöte tillsammans med 

Sibban och nu har de fått information från lägerledningen om 

aktiviteterna.  

§ 5  

Kommande arrangemang 

Distriktsläger 24–26 sept. 
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Vi bjuder in upptäckarföräldrarna. Sofia och Sandra är 

ansvariga. 

 

Föräldrar bjuds in även detta år. Kåren kommer dessutom ha 

en insamling till Världens Barn under kvällen. Sofia och 

Susanne är ansvariga.  

 

Äventyrarna deltar och övernattar i Scoutgården 

 

Fysiskt möte för alla som är symptomfria. Prioritering 

kommer att vara på Julmässans genomförande. 

Kårstyrelse 1/11 ställer vi in eftersom kårstämman ligger så 

nära i tid.  

 

Städdag 7 okt 

 

 

Spökvandring 21 okt 

 

 

 

JOTI: 16-17 okt. 

 

Kårstämma 4 nov 

 

Tankar och idéer:  

 Inträde där fika ingår. Den tas upp utomhus. 

 Fikabröd i påse, kaffe, te saft serveras vid deras 

platser.  

 Stolar även i lilla salen. 

 All försäljning ute, auktion inne. 

 

Lotteristart: Sibban skickar in till kommunen om lotteristart. 

§ 6 

Julmässa 

 

 

Att starta vårterminen v 8 var ett lyckosamt drag detta år, så vi 

fortsätter med detta även 2022.   

§ 7 

Terminsstart 2022 

 

 

Styrelsen beslöt att välja:  

Ebba Abelsson, Elin Abelsson, Anton Fredriksson och Efraim 

Pettersson till ombud till FM. 

 

Scoutkåren står för kostnaden inkl. boende i tvåbäddsrum.  

Anmälan sköter respektive deltagare på egen hand. 

§ 8 

Ombud till FM 

 

I dagsläget har vi 135 st medlemmar. Det är otroligt roligt att 

vi fortfarande attraherar så många barn och ungdomar.  

§ 9  

Antal medlemmar 

 

Nationell Jamboree sommaren 2022 för Upptäckare och 

Äventyrare i Skåne, i närheten av Kristianstad. 

 

Styrelsen beslöt att:  

erbjuda scouterna detta äventyr. 

§ 10 

Nationell Jamboree 

sommaren 2022 

 

Byte av vitvaror i denna vecka. 

§ 11 

Scoutgården 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

Cykelställ: Carl köper 5 st cykelställ på Biltema, så de finns på 

plats för montering på städdagen.  

 

Målning av gavel: Sommaren har inte varit den bästa för 

målning, så det är inte gjort ännu. Det får anstå till nästa år. 

 

Konserthuset:  

Vi har fått fyra tillfällen för hösten. Ett av dessa är tyvärr 

redan inställt, men det kan komma något ytterligare. 

Inga kontanter tas längre emot. Det är viktigt att ansvarig 

ringer konserthuset, ca 1 vecka innan arrangemanget, och tar 

reda på antalet sålda biljetter och informerar om garderobs-

personalen är vaccinerad eller ej.  

§ 12 

Konserthuset 

 

Kåren har en stabil ekonomi. Det händer lite på den 

ekonomiska fronten under sommarmånaderna, men de nya 

medlemmarnas avgifter rullar nu in.  

§ 13 

Kassören har ordet 

 

Kåren har fått ett presentkort på Fiket från familjen Pettersson. 

Vi tackar så mycket för det! 

Sibban handlar till kårstämman.  

§ 14 

Gåva till ledarna 

 

Elin och Ebba deltog på distriktetsplaneringsdag.  

Ledaresan juni 2023 till Shetlandsöarna diskuterades. 

Julbord 12 december, troligen på Liseberg. 

Planeringsdag 9 januari, gärna tillsammans med en annan 

aktivitet. 

Skidresa planeras för vintern 2022 

Norporee planeras för 2022. Kragenäs, Liseberg och Sommar-

land var tankar som dök upp.  

 

Sofia har idéer för aktiviteter och genomför gärna någonting 

jul/nyår 2021.  

Styrelsen beslöt att:  

Ge Sofia uppdrag att ta fram ett förslag på aktivitet för 

ungdomar åk 4–7, tillsammans med Elin, och presentera på 

kårstämman.   

§ 15 

Övriga frågor 

Distriktets planeringsdag 

18 september 

 

 

 

 

 

 

Vit Jul-aktivitet 

 

 

Nästa möte är Kårstämma 4/11 

§ 16 

Nästa möte Kårstämma 

 

Sibban tackade för mötet. 

§ 17 

Avslutning 


