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Elin Abelsson, Sibban Andersson, Anneli Fredriksson, Helena 

Lundblom, Anders Lundström och Efraim Pettersson. 

Ebba Abelsson, Anton Fredriksson och Sandra Nilsson anslöt 

till §9. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna. 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning 

 

Förhandlingarna klarades av snabbt och smidigt. Det var lite 

strul med maten, men med förenade krafter och snabba 

insatser så löste det sig på ett bra sätt. Vi har fått tack och 

lovord från deltagarna. 

§ 3  

Reflektioner från distriktets 

årsmöte 

 

 

Fokus på föreningsträffen i Larv var krisplaner. Vi kunde 

delge vår krisplan för inspiration till andra föreningar.  

 

Det vi tar med oss är att vi behöver vara bättre på att ha 

föräldrarnas telefonnummer tillgängliga även på scoutmöten. 

Ledarna bör backa in sina bilar på parkeringen för att ha bättre 

uppsikt när man kör iväg. 

   

Kårstyrelsen beslöt:  

Att uppdatera trafikpolicyn med att backa in när ledare 

parkerar för att öka säkerheten. 

§ 4 

Rapport från kommunens 

föreningsmöte 

 

 

Vi kan söka medel från Våra gårdar för utebliven inkomst för 

minskad uthyrning pga pandemin. Vi avstår från detta.  

 

Vi har fått ett åläggande att genomföra en Brandskydds-

kontroll. Helena tar kontakt med Räddningstjänsten för att 

avstyra det, eftersom vi inte eldar med olja längre.  

 

Jamboreen är betald för 15 scouter och 6 ledare.  

Helena och Sibban ansöker om lägerbidrag hos distriktet.  

§ 5 

Kassören har ordet 

 

 

Vi erbjuder scouterna att köpa scoutskjortor på torsdagen 

under leveneveckan 2/6.  

 

Kårstyrelsen beslöt: 

Att ta 200 kr/styck. 

Att var och en får köpa max ett plagg.  

§ 6 

Pris och regler för 

utförsäljning av 

scoutskjortor 
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Vi har haft hyresgäster som inte städat efter sig och det 

innebar merarbete för uthyrningsansvarig, Sibban.  

 

Kårstyrelsen beslöt: 

Att ta ut en avgift på 500 kr om man som hyresgäst inte städat 

efter sig och komplettera hyreskontraktet med info. 

Att tiden för uthyrningen räknas från det att nyckeln hämtas, 

tills den lämnas tillbaka.  

§ 7 

Hyreskontrakt 

 

Allt är planerat och under kontroll inför långfredagen. 

Info har lagts ut på facebook, scoutkårens hemsida och 

Aktuellt i Stora Levene (FB), scoutkårens Instagram, i 

kommunens evenemangskalender och på kårens och Levenes 

anslagstavlor. 

 

Alla uppmanas lämna tips till Anders och Max om tänkbara 

uppgifter.  

 

Anneli och Susanne är ansvariga och återkommer med mer 

info.  

 

Klassfotbollen är planerad tillsamman med Vedum och vi 

erbjuder 14 olika scoutaktiviteter.  

 

Bildvisning och försäljning av scoutskjortor i Scoutgården 

18:30-20:00 (se även §6) 

§ 8 

Kommande arrangemang  

Äggapromenad 15/4 

 

 

 

 

Städdag 5/5 

 

Material- och ledarvård 

13/5 

 

 

Klassfotboll 

 

 

Leveneveckan 2/6 

 

 

Ledare: (troliga) 

Spårarna: Anders, Sofia och Sibban 

Upptäckarna: Ebba, Sandra och Anton 

Äventyrarna: Anneli, Susanne och Max 

2 st föräldrar har önskat att följa med och de erbjuds. 

 

Samtliga scouter erbjuds delta. 

 

Scouterna åker buss till och från lägret. Helena kontaktar 

Sparlunds för en bussbokning. 

Avresa 17:00 17/6 

Hemresa: 15:30 19/6  

 

Efraim, Ebba och Sibban har möjlighet att köra packningen på 

fredag, för att ha den på plats och några tält uppsatta redan när 

scouterna anländer. 

§ 9 

Norporee 17-19/6 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

 

Lägeravgift för våra scouter: 250 kr 

 

Tidsplan:  

15/4 går inbjudan ut till scouterna. 

Anmälan senast 10/5. 

Fortsatt planering 24/5 18:30 

 

Bordläggs till nästa möte. 

§ 10 

Kårens verksamhetsplan 

 

Elin har undersökt hur scoutkåren och scouterna kan stötta 

Ukraina.  

 

Kårstyrelsen beslöt: 

Att stötta via Scouternas ”Scouter stöttar” 

Att kåren skänker 2000 kr  

Att lyfta ”Scouter stöttar” i våra sociala kanaler för att vädja 

till våra scouter att bidra.  

Att Elin ordnar med det praktiska. 

§ 11 

Övriga frågor 

Ukraina 

 

Nästa möte Kårstyrelse 30/5 2022 

§ 10 

Nästa möte  

Kårstyrelse 30/5 

 

Sibban tackade för mötet. 

§ 11 

Avslutning 


