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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 

 

Norporeen på Apelhult var ett bra helgläger som Stora Levene 

var ansvarig för. Tillsammans med övriga kårer ordnades det 

bra aktiviteter för scouterna. För flertalet av scouterna var det 

första lägret någonsin och flera av dem är inte vana att sova 

hemifrån.  

Det vi tar med oss är att det är bäst om de som delar tält ingår i 

samma patrull.  

 

Till Jamboreen åkte fantastiska scouter och ledare. De delade 

en liten by med Forshaga, som de kom nära under veckan. 

Vädret var bra, varmt och väldigt lite regn. Några föräldrar 

kom och hälsade på och såg hur scouterna bodde och vad de 

gjorde. De deltagande scouterna har verkligen växt och träffat 

många nya kamrater.  

Det var ett bra beslut att skicka allt material på pall, för att 

slippa bära tungt lägermaterial långa sträckor på lägerplatsen. 

§ 3 

Rapporter från sommarens 

läger 

Norporee 

 

 

 

 

 

Jamboree 

 

Till hösten behåller vi 3 avdelningar, för att kunna behålla 

stabila ledarteam.  

Om alla nuvarande scouter återvänder har vi  

35 Äventyrare 

28 Upptäckare 

15 Spårare 

Styrelsen beslöt: 

Att ha intagningsstopp under hösten för Äventyrarna och 

Upptäckarna. 

 

Rekrytering av Spårare har skett genom information på 

klassfotbollen och utdelade foldrar till de som går i åk 2 på 

Levene skola. I dagsläget har 4 st. nya spårare anmält sig.  

Sibban skickar ut information om terminsstarten och 

informerar där om att syskon är välkomna om de är i 

spårarålder. 

 

§ 4 

Höstens 

avdelningsverksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrytering 
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Vi behåller vårens ledarteam och kompletterar Äventyrarna 

med kårens nya ledare Olof Milde. 

Äventyrarna: Anneli, Johanna, Max, Olof och Susanne 

Upptäckarna: Anton, Ebba, Elin och Sandra 

Spårarna: Anders, Angelica, Sibban och Sofia 

 

Planeringsdag 21/8 kl. 10:00 

 

Terminsstart 1/9 för alla avdelningar. Sibban informerar på 

sociala medier och med ett informationsmail till våra scouter. 

Ledarteam 

 

 

 

 

 

Planeringsdag 21/8 

 

Terminsstart 1/9 

 

 

Anders och Efraim har målat gaveln på Scoutgården under 

sommaren. Nu återstår delar av framsidan. 

Detta planeras till 3 - 4/9. Det är bra om alla ledare som har 

möjlighet deltar. Anmäl till Efraim senast 26/8. 

 

Utöver målning är trappan lagad och hålet i sockeln är 

igenmurat.  

 

Träffpunkt Levene har beslutat sig för att hyra Scoutgården 

varannan måndag em, 29/8 - 7/11. De kommer erbjuda ett 

varierat program riktat till 65+.  

Detta faktureras när terminen är slut. 

 

Scoutkåren har fått förfrågan om att vara värd för kommande 

föreningsträff i Vara kommun. Ännu är inte något datum 

spikat. 

§ 5 

Scoutgården 

Underhåll 

 

 

 

 

 

 

Uthyrning 

 

 

 

 

Föreningsträff 

 

Kassören lämnade en halvårsrapport. Bland inkomsterna finns 

aktivitetsstöd, coronastöd från Scouterna och NSF, lägerbidrag 

från distriktet och höstens garderobsintäkter. 

Kåren har fortsatt en god ekonomi i balans.  

§ 6 

Kassören har ordet 

 

 

Diskussion om deltagande på distriktslägret lyfts på 

planeringsdagen 

 

Det är svårt att har tillräckligt med uppdrag för alla som 

kommer på kårens städdagar. För att undvika att flera scouter 

och föräldrar inte har någonting att göra väljer vi istället att 

enbart ha en avdelning som arbetar. Övriga avdelningar har 

sina aktiviteter på annan plats.  

Styrelsen beslöt: 

Att äventyrarledarna ansvarar för städdagen. Föräldrarna till 

äventyrarna bjuds in.  

§ 7 

Arrangemangsplan hösten 

Distriktsläger 23 – 25/9 på 

Ransberg 

 

Städdag 6/10 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

 

Kåren har rätt att skicka två ombud.  

Styrelsen beslöt:  

Att välja Elin Abelsson till ombud 

Att preliminärt välja Efraim Pettersson till ombud. 

§ 8 

Demokratijamboree 

Stockholm 19–20/11 2022 

 

Höstens kalender för bemanning av Konserthusets garderob 

har kommit och Sibban tar kontakt med föräldrar för att fylla 

så mycket som möjligt. 

Konserthuset bjuder in till träff 23/8. Anneli och Sibban deltar. 

 

Sibban har lämnat USB-minne med foton till Riksarkivet. För 

att öka säkerheten att foton inte försvinner har Anton, Efraim, 

Helena och Sibban varsin kopia.  

 

Ett märke för att arbeta extra med hälsa är framtaget. 

Styrelsen beslöt: 

Att beställa 100 st.  

 

På vårens städdag togs en inventarielista för köket fram. 

Sandra har den, ska renskriva den och lämna den till Sibban.  

§ 9 

Övriga frågor 

Konserthuset 

 

 

 

Arkivering 

 

 

 

Intressemärke Hälsa 

 

 

 

Inventarier köket 

 

Nästa möte är kårstyrelse 19/9. 

§ 8 

Nästa möte  

Kårstyrelse 19/9 

Kårstämma 3/11 

 

Sibban tackade alla för mötet. 

§ 9 

Avslutning 


