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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

 

Avgiven av Stora Levene Scoutkår 

av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 

Organisationsnummer 868401–1342 

 

 

Kårstyrelse 

Ordförande Sigbritt ”Sibban” Andersson 2021 

Vice ordförande Elin Abelsson 2021 - 2022 

Kassör Helena Lundblom  2021 - 2022 

Sekreterare  Anneli Fredriksson 2020 - 2021 

Ledamot Carl Andersson 2020 - 2021 

Ledamot Anders Lundström 2020 - 2021 

Ledamot Sandra Nilsson 2021 - 2022 
 

Revisorer 

Marie Kvarnsten      2021 

Sofia Palcic      2021 

Ebba Abelsson   suppleant  2021 

 

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. Coronapandemin 

gjorde att allt fler barn och unga 

drogs till scoutkårens verksamhet 

som hölls utomhus, coronasäkert 
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utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Välfyllda avdelningar gjorde att vi 

inrättade intagningsstopp till samtliga avdelningar. Kölista upprättades och för att 

höja kvalitén på avdelningarna togs nya medlemmar endast emot i början av 

terminerna. Vi tog endast emot ett begränsat antal 8-åringar. 

 
Klassfotbollen i Larv, som är en bra rekryteringskälla för scoutkåren, ställdes in även 

detta år. Trots det och att vi inte var i skolan och rekryterade så slutade medlems-

antalet på 135, precis samma som 2020. Av de 135 var 107 under 25 år. 

Höstens terminsstart skedde för befintliga avdelningar, första torsdagen i september. 

Inbjudan till åk 2 skedde via sociala medier och befintliga medlemmar. 16 nya 

scouter registrerades. 

 

Ledarskap 

Att vara aktiv 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.  

Den pågående pandemin har varit påfrestande för ledarna då planeringar och 

förberedelser ibland har omkullkastats i sista stund. Under hösten återgick vi därför 

till tre avdelningar då vi var tvungna att säkra upp varje ledarteam så vi klarade 

verksamheten även om någon ledare inte kunde vara med. 

De planerade ledarvårdande aktiviteterna genomfördes coronaanpassade. 

Reflekterande ledarmöten efter varje scoutmöte har genomförts utomhus. 
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Ledare på de olika avdelningarna har under året varit: 

Spårarna (våren åk 2; hösten åk 2 och 3) 

Sibban Andersson  vt, ht 

Angelica Haraldsson vt, ht 

Anders Lundström vt, ht 

Sofia Palcic vt, ht 

Malte Fimmerstad ht 

 

Spanarna (våren åk 3 och 4) 

Susanne Andersson vt  

Max Buder vt 

Malin Elfversson  vt 

Anneli Fredriksson vt 

 

Upptäckarna (våren åk 5; hösten åk 4 och 5) 

Ebba Abelsson vt, ht 

Elin Abelsson vt, ht 

Anton Fredriksson vt, ht 

Sandra Nilsson vt, ht  

  

Äventyrarna  

Carl Andersson vt  

Elin Abelsson vt  

Efraim Pettersson vt 

Susanne Andersson ht 

Max Buder ht 

Anneli Fredriksson ht 

Johanna Svensson ht 

 

Utbildning 

Inga fysiska utbildningar har genomförts sen Coronapandemin startade.  

Sibban Andersson har under året lämnat sitt uppdrag i Utbildarna, Västra 

scoutregionen.  

 

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 policy 

och handlingsplan för bättre hälsa, färre olyckor samt ökad säkerhet och trygghet för 

alla scouter i verksamheten. Säker och Trygg förening är ett levande dokument som 

uppdaterats under året. 
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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, med 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 det olika 

grenarna: spårar-, upptäckar-, 

äventyrarscouter. Under våren i fyra 

avdelningar varav en avdelning var 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. 

De yngre scouterna har haft en vuxen 

ledare i patrullen. Alla scoutmöten har 

skett utifrån Folkhälsomyndighetens 

riktlinjer.  
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Vårterminsstarten flyttade fram till vecka 8 för att den värsta vinterkylan och mörkret 

skulle ha passerat. Äventyrarna startade vårterminen med digitala möten under 

vårterminen men återgick till fysiska möten efter påsk. När höstterminen drog i gång 

blev det nystart på äventyraravdelningen med endast scouter från åk 6 och ett helt 

nytt ledarteam.  

På grund av pandemin blev en del av lägren som skulle genomförts under sommaren 

inställda. Spanarna gjorde en dagsutfykt runt Jämnesjön. Upptäckarna vandrade 

längs Hornborgasjön och hade en pionjärbyggardag vid Scoutgården samt deltog, 

under en helg, i distriktets höstläger på Ransberg. 

Äventyrarna genomförde i början av sommaren en veckolång kanotpaddling på 

Klarälven. 

Kårens 90-årsjubileum firades på Levene Äng med Spårarna och deras familjer. 

 

I samband med spökvandring som genomfördes för scoutfamiljerna, samlades det in 

pengar till Världens barn. Insamlingen inbringade 2 050 kronor.  

 

Ca 150 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.  
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Spanarna ägnade ett scoutmöte åt att samla skräp runt om i Levene samhälle. 

Burkar och flaskor pantades och pengarna skänktes till WWF. Övrigt skräp lämnades 

på återvinningsstationen. 
 

Distriktet, förbundet, Scouterna och scoutvärlden  
Malin Elfversson lämnade distriktsstyrelsearbetet efter två år som ledamot i Västra 

scoutdistriktet av NSF:s styrelse. 

 

Ebba Abelsson, Elin Abelsson, Carl 

Andersson, Sibban Andersson, Anton 

Fredriksson, Sandra Nilsson och Efraim 

Pettersson var ombud på distriktets årsmöte 

som genomfördes digitalt.  

 

Ebba Abelsson, Elin Abelsson, Anton 
Fredriksson och Efraim Pettersson var 
scoutkårens ombud på NSFs förbundsmöte i 
Mölnlycke.  

 

JOTI genomfördes i Scoutgården. Under ett 

dygn samlades äventyrarna för att chatta med 

scouter från hela världen. Under helgen knöts 

kontakter från världens alla hörn. 

Elin Abelsson valdes i slutet av året in i NSFs 

nystartade Roverscoutkommitté. 

 

.   

Förutsättningar 

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten varav 6 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. Tre kårstämmor har 

genomförts, varav 2, inklusive årsmötet har genomförts digitalt.  

 

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.  

Alice Wahlström sålde på eget initiativ hembakt där behållningen gick till scoutkåren. 

 

Scoutkåren har fått 52 000 sek i extra ekonomiska bidrag under coronapandemin 

från Våra gårdar. Dessutom fick scoutkåren 18 200 sek från IOGT NTOs 

kursgårdsfond till nya vitvaror i köket. 
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Både vårens och höstens städdagar skedde i samband med ordinarie scoutmöten. 

Under våren deltog endast scouterna och till höstens städdag bjöds upptäckarnas 

föräldrar in. 

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

grund av pandemin. 

Efter ett år utan Julmässa kunde vi genomföra den, anpassad till Folkhälso-

myndighetens rekommendationer, som vanligt första onsdagen i december.  Det blev 

en lyckad kväll trots bitande kyla. All försäljning hölls utomhus och auktionen 

genomfördes inne, med begränsat antal gäster. De som deltog i auktionen var de 

köpsugna och vi kunde genomföra hela Julmässan coronaanpassad. Intäkterna blev 

i stort sett detsamma som tidigare år. 

 

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

Konserthusets garderob. Även detta ställdes in under våren men genomfördes vid tre 

tillfällen under hösten. Både Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Vara kommun 

har varit generösa och gett samma aktivitetsstöd för 2021 som för 2020. Detta 

gynnade scoutkåren eftersom antalet deltagartillfällen 2021 blev färre än 2020 på 

grund av inställda läger. 
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Sammankomster 2021   
      

      

ANTAL TRÄFFAR / PINNAR      

         

VÅRTERMINEN Träffar Pinnar    

Spårarscouting 36 199    

Spanarscouting 39 309    

Upptäckarscouting 48 287    

Äventyrarscouting 29 96    

Rover/ledare 5 22    

SUMMA VÅRTERMINEN 157 913    
         

HÖSTTERMINEN Träffar Pinnar    

Spårarscouting 36 319    

Upptäckarscouting + läger   54 333    

Äventyrarscouting +kanot 66 343    

Rover/ledare 10 40    

SUMMA SOMMAR / HÖST 166 1035    
       

VÅR, SOMMAR, HÖST 2021 323 1948    

      

Totalt vår, sommar o. höst 2020 368 1953    

      

Medlemsutveckling  
2020/2021       
      

    Kvinnor Män Totalt  

ANTAL MEDLEMMAR   2020   2021 2020   2021 2020 2021  

Spårarscouter 8-9 år  17    15  18 19  35 34  

Upptäckarscouter 10-11 år  25 15  17 11  42 26  

Äventyrarscouter 12-14 år  12 22  07 12  19 34  

Utmanarscouter 15-18 år 
   
     03      03  02 03  05 06  

Roverscouter 19-25 år  07 04  06 02  13 06  

Ledare >25 år  14 18  07 11  21 29  

 SUMMA MEDLEMMAR    78 77  57 58  135 135  
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Stora Levene scoutkårs resultaträkning 2021 
Org.nr 868401-1342   

   

INKOMSTER Budget Resultat 

Medlemsavgifter 30 000,00 30 650,00  

Hyra Scoutgården, bord och stolar 6 000,00 2 460,00  

Scoutgården, ersättning för olja   2 745,00  

Konserthusgarderoben 5 000,00 0,00  

Aktivitetsstöd Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 66 100,00 66 100,00  

Aktivitetsstöd Barn och Unga Vara kommun 40 000,00 45 078,00  

Rekryteringsbidrag NSF - Klassfotbollen 5 000,00 0,00  

Bingolotter 1 000,00 2 284,00  

Scoutplagg och märken 3 000,00 504,55  

Julmässan - lotterier, försäljningar, fika 25 000,00 33 405,00  

Avdelningsverksamhet 5 000,00 2 581,30  

Utbildningsbidrag 5 000,00 0,00  

Äggapromenaden - tips, bingo, fika, förs. / Friluftsbyt 2 500,00 3 556,00  

Lägerverksamhet 15 000,00 14 900,00  

Bidrag, gåvor + Övrigt 52 000,00 85 920,00  

SUMMA INKOMSTER 260 600,00 290 183,85  

   

UTGIFTER Budget Resultat 

Medlemsavgifter Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 24 120,00 24 300,00    

Scoutgården, drift, underhåll, bredband, försäkringar 70 480,00 69 655,35    

Avdelningsverksamhet 30 000,00 6 749,76    

Klassfotbollsaktiviteter inkl. info-material 4 000,00 0,00    

Scoutplagg och märken 7 000,00 3 734,00    

Representationer 12 000,00 10 619,00    

Lägerverksamhet alla grenar 40 000,00 16 045,00    

Lägermaterial 15 000,00 1 856,15    

Utbildning 10 000,00 0,00    

Julmässan och lotterivinster 13 000,00 6 068,25    

Administration, porto, trycksaker + Övrigt 10 000,00 5 666,50    

Ledarvård, städ- och pysseldagar 25 000,00 5 715,60    

Bidrag åter till IOGT-NTO   13 500,00    

SUMMA UTGIFTER 260 600,00 163 909,61    
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Stora Levene scoutkårs 

balansräkning 2021  
Org.nr 868401-1342   

   

BALANSRÄKNING 2020 2021 

BEHÅLLNING 1 JANUARI 533 367,60 495 181,50 

Årets vinst 0,00 126 274,24 

Årets förlust 38 186,10   

BEHÅLLNING 31 DECEMBER 495 181,50 621 455,74 

   

BALANSRÄKNING 2020 2021 

PlusGiro 13 10 83-8 495 181,50 621 455,74 

Kontantkassa 0,00 0,00 

SUMMA EGET KAPITAL 495 181,50 621 455,74 

   

FÖRVALTADE MEDEL 2020 2021 

Utmanarscouternas kontantkassa 0,00 0,00 

Utmanarscouternas plusgirokassa 3 835,25 3 835,25 

SUMMA FÖRVALTADE MEDEL 3 835,25 3 835,25 

    

Scoutkårens eget 2020 2021 

disponibla kapital 491 346,25 617 620,49 
 

FÖRVALTADE MEDEL 2020 2021 

Utmanarscouterna 3 838,25      3 835,25     

Hand- / växelkassa                -                      -       

SUMMA KRONOR 3 838,25      3 835,25     
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Slutord 

Det har emellanåt varit ett tufft år för ledarna när man i sista stund före ett scoutmöte 

fått planera om på grund av sjukdom, bland ledarna eller deras familjemedlemmar. Vi 

är stolta och tacksamma över de ledare som varje torsdag gjort allt för att våra 

scouter skulle få en meningsfull fritid och en stabil värdegrund, trots rådande 

pandemi.  

En omflyttning och nyrekrytering av ledare gjorde höstterminen till en av de bästa på 

flera år. Scouterna fick byta ledare och inga traditioner var ”heligare” än att de kunde 

förändras. 

Vi vill tacka alla som på ett eller annat sätt stöttat scoutkåren under ett på många sätt 

annorlunda år. 
 

Stora Levene 2022-01-10 

 
Kårstyrelsen 
 
 

 

Sigbritt Andersson    Elin Abelsson 

 

 

 

Helena Lundblom    Sandra Nilsson 

 

 

 

Anneli Fredriksson    Anders Lundström 

     

 

 

Carl Andersson 

 

 


