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från landsgillerådet LGR

Vi hade LGR i Stockholm förra helgen. Det var på
KFUM på Rosengatan. För mig var det första
gången jag var där och det var trevliga lokaler
centralt i stan. Vi var inte ensamma i Stockholm
utan det var många som sprang Lidingöloppet. På
grund av det bodde vi lite trångt men trevligt. Här
kommer sammanfattning av protokollet.
MOTIONEN FRÅN REGION NORR
Vi diskuterade hur vi ska göra och beslutade att
på nästa sammanträde inbjuda någon från ScouSco
terna för att revidera samarbetsavtalet mellan
SGSS och Scouterna. Vi hoppas att det blir en bra
diskussion så vi kan skicka ut en ny och bättre
version.
VERKSAMHETSPLANEN
Den diskuterades på LGT och det kom olika förfö
slag på hur den skulle se ut. LGR fick i uppdrag att
sammanställa den. Heinz hade gjort det och
oc den
antogs av LGR. Den kommer att skickas ut tilltil
sammans med detta brevet.
INTERNATIONELLT
NBSR-mötet
mötet i Göteborg är färdigplanerat och
inbjudan och ett brev kommer ut i nästa nummer
av Gillescouten. Sista anmälningsdag är 31 mars
2018. Vi har ingen anmälningsavgift men vid
sjukdom återbetalas pengarna förutom en del,
som motsvarar en anmälningsavgift. Hoppas
många kommer dit.
Vi har en delegat på världskonferensen i Bali och
det är Regitze Krenchel Waida. Hon har också fått
Slovakiens röster. På Balii har det varit vulkanutvulkanu
brott, men man försäkrar att det ligger alldeles
för långt bort för att vara en fara för konferensen.
ARVET
Vi har fått ett arv från en fd Gillescout i Dalarna.
Familjejuristen i Borlänge har inte gjort någon
slutredovisning än, men
n det verkar som om vi
skulle få runt 400 000 kronor.
LGT
Vi har ringt
ngt runt och frågat de gillen, som inte var
med i Västerås varför de inte var representerade.

LGR diskuterade svaren och ska utifrån de svaren
försöka göra ett bättre LGT nästa gång i Karlstad.
BEACHFLAGGOR
6 stycken beachflaggor är inköpta.
De har en fot och ett markspjut. Man kan ha dem
både inne och ute. De fanns med på LGT i Vä
Västerås. Vill något gille låna dem, går det bra. De
finns i Västerås och kontakta Inger Carlsson, Vä
Västerås om ni vill låna.
(beachflagga är en lång pinne med en långsmal
flagga på, som fladdrar i vinden
vinden. Och så står det
Gillescouterna på den.))
SAMMANTRÄDEN
Nästa sammanträde är i Stockholm den 18
18-19
november.
Vårens möten blir
10-11 februari
21 maj i Borstahusen innan vandringen.
HEMSIDAN
Glöm inte att vi har en hemsida. Du som har mö
möjlighet att gå in och titta skriver
www.scouterna.se/gille
Där hittar du det mesta. Vår tidning finns, vår
handbok finns, de övriga
vriga nordiska ländernas ti
tidningar finns och vad som händer i gillescouterna
finns och …
Även internationellt finns en hemsida. Den utges i
Bryssel där vår huvudkontor ligger. För att ko
komma in på hemsidan skriver du www.isgf.org
Där finns mycket att läsa; både om de nordiska
länderna och övriga
riga världen.
TILL SIST
innan vi möts på vandringen och i Göteborg nästa
år; ha en skön höst med hög himmel, färgglada
löv, höstdofter och en stor sol! Kanske lite regn
ibland
önskar
Mariana Ceder, internationell sekreterare

