
Stora Levene Scoutkår   Nykterhetsrörelsens Scoutförbund   

Kårstyrelse  §§ 1 – 14 

2022-09-19   

  Sida 1 av 3 

 

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 

 

Terminen har startat med många scouter som kommer på 

torsdagarnas möten 

Spårare: 12 nya, 2 har slutat, totalt 23 st. 

Upptäckarna: 28 kvar sen våren. Ca 20 scouter kommer på 

mötena, 2 har uppgett att de slutat. 

Äventyrarna: 29 st totalt, 3 st har uppgett att de slutat. 

Nu har vi totalt 117 betalande medlemmar. 

 

Nu är gaveln och hela framsidan, på Scoutgården, målad. Ett 

fantastiskt arbete av alla inblandade.  

Anders målar sockeln under hösten. 

 

Träffpunkt Levene – De är igång med lyckad framgång och 

många besökare. 

§ 3 

Rapporter från 

avdelningarna 

 

 

 

 

 

 

Målning 

 

 

 

Träffpunkt Levene 

 

 

12 äventyrare och 4 ledare åker till Ransberg tillsammans med 

distriktet.   

 

Städdag, äventyrarna ansvarar. Sibban hjälper till att maila ut 

till föräldrarna.  

Att göra-lista: 

Titta över taket ovanför äventyrarlokalen och rensa mossa. 

Förankra en sittstock hos Spårarna 

Tvätta de blå stolarna 

Ta bort trösklarna mellan köket och lilla salen 

Laga gjutningen i pannrummet efter oljeröret 

Övrigt som behöver tas omhand på städdagen måste snaras 

lämnas till äventyrarledarna. 

 

Joti – Äventyrarna planerar för övernattning lördag-söndag 

 

Kårstyrelse.  

 Styrelsen beslöt: flytta kommande styrelsemöte till 24 okt (ej 

31 okt) 

§ 4 

Kommande arrangemang 

Distriktsläger 23-25 sept 

 

Städdag 6 okt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joti 15-16 okt 

 

Kårstyrelse 
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Att notera: Pysseldagar 6 nov, 13 nov, 20 nov, 27 nov och 4 

dec. 

 

Pysseldagar 

 

Lotteristart 1/10. Lotteriet innehåller 600 lotter á 20 kr.  

 

Idéer: Ingen underhållning, men bildspel av arkivbilder som 

rullar fram till auktionen.  

Sälja inträdet med fikabiljett utomhus, registrera samt dela ut 

swishkorten vid registreringen. 

Servera fikat i färdiga påsar. 

Försäljning i äventyrarlokalen. 

Ingång genom stora entrén. 

§ 5 

Lotteristart 

 

Julmässa 7 dec 

 

 

NSFs förbundsråd är 21-23/10 i Alingsås 

Styrelsen beslöt: att välja Sibban till representant. Hon får 

boka hotellrum för sin övernattning. 

§ 6 

Representant till NSFs 

förbundsråd 

 

Styrelsen beslöt: att välja Elin och Ebba till ombud på 

Demokratijamboreen. 

§ 7 

Ombud Demokratijamboree 

19-20 nov 

 

Efraim hade gjort en förbrukningskalkyl som låg till grund för 

diskussion om hur vi kan sänka våra elkostnader. Vi har ett 

bra elavtal. 

 

Tänkbara besparingsåtgärder: 

Stänga ytterdörrar när vi går ut eller in, framförallt källar-

dörren. 

Frysen i källaren stängs av. 

Diskmaskin 30% lägre förbrukning än handdisk  

Styrelsen beslöt: 

Att dubbla hyreskostnaden vid LAN, dvs till 800 kr 

Att sänka värmen 1 grad till 19 grader 

§ 8 

Elförbrukning 

 

Styrelsen beslöt: 

Att Sibban köper in en skrivare till kåren, som finns hemma 

hos henne. 

§ 9  

Inköp av skrivare 

 

 Efter lite extra påtryckningar är nu alla tider bemannade 

§ 10 

Konserthusgarderoben 

 

Det fungerar bra med utbetalningar av ledarnas utlägg, när 

Anton levererar kvittona till Helena varje torsdag. 

 

§ 11 

Kassören har ordet 



Stora Levene Scoutkår   Nykterhetsrörelsens Scoutförbund   

Kårstyrelse  §§ 1 – 14 

2022-09-19   

  Sida 3 av 3 

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

Kåren har fått inbjudan till föreningsträff 21 sept och 16 nov. 

Denna inbjudan har endast gått till Helena. 

  

 

Styrelsen informerades om en incident på 

äventyraravdelningen under torsdagens scoutmöte. 

§ 12  

Övriga frågor 

 

Nästa möte är kårstyrelse 24 okt och kårstämma 3/11. 

§ 13 

Nästa möte  

kårstyrelse 24 okt 

Kårstämma 3/11 

 

Sibban tackade alla för mötet 

§ 14 

Avslutning 


