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Elin Abelsson, Sibban Andersson, Anneli Fredriksson, Helena 

Lundblom, Anders Lundström, Sandra Nilsson och Efraim 

Pettersson 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna, och förklarade 

mötet för öppnat. 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning 

 

Det är svårt att sätta alla scouter i arbete på städdagarna. Idé 

till nästa tillfälle är att enbart satsa på att en avdelning har 

städdag tillsammans med sina föräldrar och de övriga har 

ordinarie scoutmöte på annat ställe.  

 

9 ledare deltog i en digital skattjakt i Levene samhälle och 

avslutade med matlagning på öppen eld. Allt blev mycket 

lyckat.  

 

Vi hade16 aktiviteter tillsammans med Vedums scoutkår. Det 

var lagom antal aktiviteter och lagom ansträngande för 

ledarna. Dåligt väder på lördag, med färre besökare jämfört 

med söndag.  

 

På planeringsmötet planerade vi patruller, aktiviteter, antal 

tält, mat mm. 

§ 3 

Städdagen 

 

 

 

 

Material och ledarvård 

 

 

 

Klassfotbollen 

 

 

 

 

Norporee-planering 

 

Scoutkåren anordnar bildvisning och försäljning av 

scoutskjortor i Scoutgården under leveneveckan. 

200 kr/skjorta och max en skjorta/scout.  

Sibban och Sofia är ansvariga. Anton, Helena och Sandra 

hjälper också till. 

 

Totalt är 175 scouter och ledare från 7 kårer anmälda. 

25 scouter och 9 ledare från Levene deltar.  

Efraim kör ner packningen 15:00 på fredagen, tillsammans 

med Ebba och Sibban, och hämtar den på söndag 15:00. 

Kontaktperson Sparlunds: Anders Lundström. 

Anders är även bussansvarig. 

 

15 scouter och 6 ledare från Levene deltar. 

Nya tält är inköpta. 

Vi delar by med Forshaga NSF och Norrtälje sjöscoutkår. 

 

§ 4 

Kommande arrangemang 

Leveneveckan 2 juni 

 

 

 

 

Norporee 17-19 juni 

 

 

 

 

 

Jamboree 22 
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Ledarna planerar ha ett ledarmöte snarast för att gå igenom all 

information och planera resa, packning mm. 

Några av ledarna måste vara med på nästa digitala 

Jamboreemöte, 20/6, och, i förväg, skicka in fråga kring 

matlagningen då det är oklart i informationen. 

 

Packningen bör skickas på pall för att slippa bäras. 

 

Nossebro och Timmersdala har frågat om de får åka med i vår 

buss (1+4 st) och Sibban meddelar att det är ok. 

 

Kontaktperson Sparlunds: ledarna avvaktar att bestämma vem,  

till ledarträffen och meddelar Helena. 

 

Anders är ansvariga och ordnar skylift, färg mm. Efraim 

kommer och målar tillsammans med Anders.   

§ 5 

Målning Scoutgården 

11-12 juni 

 

Kåren har fått ett Coronastöd från Scouterna 40 044 kr. 

 

För närvarande är vi 113 betalande medlemmar. 

 

Beslöt att 

Anton tar med eventuella kvitton för ledarnas inköp, varje 

torsdag, till Helena.  

 

Detta kommer att underlätta hanteringen av utläggen så 

ledarna snabbare får sina utlagda pengar.  

§ 6 

Kassören har ordet 

 

 

Distriktet anordnar Äventyrardag för Äventyrare och äldre i 

Borås 3 september. Elin samlar ihop vilka ledare som är 

intresserade.  

 

Under städdagen uppdaterades vår inventeringslista.  

 

Sibban har dokumenterat alla digitala bilder, så de kan lämnas 

till föreningsarkivet.  

 

Vara kommun önskar hyra Scoutgården 1 ggr/månad (måndag 

13:00-16:00) för aktivitet för äldre.  

Beslöt att  

Sibban meddelar Sofia Berg att det är ok.  

§ 7 

Övriga frågor 

Äventyrardag 

 

 

Inventering 

 

Foton 

 

 

Uthyrning 

 

Nästa möte är kårstyrelse 15/8. 

§ 8 

Nästa möte Kårstyrelse 

15/8 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

 

Sibban tackade alla för mötet 

§ 9 

Avslutning 


