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från landsgillerådet LGR

KORT SAMMANFATTNING LGT 27-28 maj
48 gillescouter kom till Västerås. 16 delegater fån 10
scoutgillen fattade beslut om bl.a. följande: Heinz
Frohm valdes till ny Lgm. Kristina Sundberg omvaldes
till vLgm, Leif Granéli omvaldes och Jan Tollsten och
Regitze Waida Krenchel nyvaldes. Inger Carlsson och
Mariana Ceder har 2 år kvar av sin mandatperiod.
Gjermund Austvik och Lena Claeson avtackades för
sina år i LGR.
Verksamhetsplanen för perioden 2017-2020 arbetades
fram i grupper och LGR fick i uppdrag av LGT att sammanfatta resultatet.
Motionen från Scoutgillena i region Norrland som
handlade om att mera aktivt arbeta i SGSS med det
samarbetsavtal som sedan 2013 finns med Scouterna
bifölls.
Propositionerna som handlade om att utse en pressansvarig i varje Scoutgille och att Gillescouten utkommer med bara 2 nummer/år samt att medlemsbladet
Aktuellt från LGR utkommer med 10 nummer/år bifölls
också.
Medlemsavgiften för 2019-2020 beslöts vara oförändrad.

Kostnad 1800 kr.
Obs. Turordning vid anmälan gäller.
NBSR-träff i Göteborg 24-28 aug. 2018
2018 är det Sveriges tur att arrangera denna träff.
Förra gången år 2000 var vi i Mora och nu blir det
alltså i en storstad. Temat för träffen är ”Samverkan
med scouterna”. Kostnad/person i dubbelrum blir
5500 kr. Planera in dessa datum i er almanacka. Anmälan senast 31 mars 2018.
FREDSLJUSKOMMITTEN
Består av Gjermund och Yvonne Austvik samt EvaLotta Klärcke
REDAKTIONSKOMMITTEN för Gillescouten
Består av Ulf Granström, Lena Sandgren och Gjermund
Austvik. Manus skickas till Gjermund senast 15 sept.
Utkommer 15 okt.
LGR
Höstens möten blir 23-24.9 och 18-19.11 i Stockholm.
HEMSIDAN och FACEBOOK
SGSS hemsida (www.scouterna.se/gille). På Facebook
(S:t Georgs Scoutgillen i Sverige).
Fredsljuset hemsida (www.fredsljuset.scout.se). På
Facebook (Fredsljuset i Sverige).

Valberedningen består nu av Lena Sandgren, Yvonne
Austvik och nyval Matts Björke. Lena framförde önskan om ett mera aktivt samarbete från våra scoutgillen.

BANKGIRO
Vi kommer att fasa ut Plusgirot och endast använda
Bankgirot (Bg nr: 197-1266).

Mona-Lenah Nordberg och Anita Björcke från Scoutgillet Duvkullan Karlstad inbjöd oss till LGT i Karlstad
2019.

Medlemsreg. ärenden skickas till Leif Granéli (adress
se Gillescouten sid 2).

Tack Västerås Scoutgille för bra arrangerat LGT.
Tyvärr med alldeles för få delegater och för många
scoutgillen som helt uteblev. Tänk till och planera in
ert deltagande vid nästa LGT i Karlstad.
HOTELT VID JAMBOREEN I KRISTIANSTAD
Bl.a. p.g.a. det varit svårt att få fram tält och även
svårt med besked i tid från arrangerande Scouterna
avstår SGSS att anordna Hotelt denna sommar.
GILLEVANDRING 2018 i Borstahusen 21-25 maj
Heinz Frohm inbjöd oss dit med både bildspel och
musik. Anmäl er gärna till några trevliga dagar med
trevligt sällskap. Prelanmälan senast 15 juni till Heinz:
hg.frohm@telia.com eller 0705 104 174..

POST

Gilletingshandlingar skickas till Inger Carlsson (adress
se Gillescouten sid 2) för arkivering

REKRYTERING
När ett lokalt gille anordnar ett rekryteringsmöte på
hemmaplan kan ni ansöka om bidrag ur Bärarlagets
fond. Ansökan kompletteras med kvitton.
Rekrytera varje dag!!!!

Njut av sommaren och ta väl hand om varandra!

