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Snön vräker ner utanför mitt fönster så istället för
skidåkning passar jag på att skriva Aktuellt nr 2.
LGR 2-3 mars 2019.
Vi sju LGR ledamöter åkte åter till Stockholm för
vårt februarimöte på KFUM Central i Stockholm.
Att åka dit gick utan problem men hem ställde
snöovädret till det för oss. Ja några kom t.o.m.
hem en dag för sent. Tur vi är pensionärer som har
tid att vänta!!!!
RAPPORTER FRÅN REGIONERNA.
Gemensamt för våra Gillen är att det är svårt med
nyrekrytering och medlemsantalet sjunker. Möckelns Bodar i Västra Svealand har det kämpigt och
vill vara vilande 1 år. Tänk om vi kunde vända
denna trend genom att ALLA tänker rekrytering
vid VARJE MÖTE med någon som ännu inte är Gillescout.
EKONOMI
Vi beslutar att köpa en tjänst för att kunna färdigställa Gillescouten nr 1. Detta p.g.a. förändringar i
Redaktionskommittén.
Till Europakonferensen i Bremen 21-25 aug.2019
beslöt vi att Mariana och Regitze åker som våra delegater.
Vi hade fått många ansökningar till Fredsljusfonden från Scouter. Då det endast inkommit en
mindre summa pengar till fonden blev det avslag
på alla ansökningarna. Bl.a detta konstaterande
ledde till att LGR lämnar in en proposition till LGT
om Fredsljusfondens nedläggning.
För att underlätta för våra Norrlandsgillen att åka
på sina Regionträffar beslutade vi att ge ett gemensamt årligt resebidrag på 1500 kronor/år. Deras resor blir onekligen väldigt långa.
LGT 2019
Karlstad är i full gång med sina förberedelser och
LGR har en verksamhetsplan och budget att presentera i maj. Jag hoppas alla Gillen är representerade och att delegaterna är i maxantal när vi ses i
Karlstad. Kom och ha åsikter, kom och ta del av
Scoutgillet Duvkullans fina program. Fyll bilarna
med Gillescouter och ni får resan betald av

LGR. Kostnaderna för detta är möjlig p.g.a. det arv
som SGSS fått.
GILLETRÖJOR
Nu finns en ”ny” långärmad blå tröja att beställa
via Jan Tollsten. Texten är St. Georgs Scoutgillen i
Sverige.
SAMARBETSAVTAL SGSS/ SCOUTERNA
Sedan våren 2013 finns detta avtal som klargör på
vilket sätt Scouterna och St Georgs Scoutgillen ska
samarbeta på nationell nivå. Vi är båda medvetna
om att det viktigaste stödet från Gillescouterna till
Scouterna sker på lokal kår- och gillenivå. Som ett
led i att hålla detta avtal levande besökte hade vi
bjudit in Scouternas generalsekreterare Petra
Lindskog oss.
GILLESCOUTVANDRING 2020
Det har blivit en omtyckt aktivitet som de senaste
vandringarna lockat cirka 60 deltagare. I skrivande
stund är det inte klart var vi ska vandra nästa gång
men Kristianstadsgillet undersöker möjligheterna
för oss att få komma dit.
GILLETING
Under mars månad är det Gilleting runt om i vårt
avlånga land. Hoppas ni har bra diskussioner och
att valberedningen har fått ja vid förfrågan om ledamöter till era Gilleråd.
Påminner om att alla tingshandlingar därefter skall
skickas in till er regionansvarige i LGR för att sedan
arkiveras i vårt arkiv i Västerås.
När jag skriver dessa rader återsår cirka två månader för mig i LGR. Har då haft förmånen att varit
invald i LGR i 10 år. År fyllda med trevligt arbete
bland trevliga kamrater och alltid en trevlig samvaro. Kommer naturligtvis att sakna allt detta men
allt har sin tid och nu var det dags för mig att lämna
LGR.

Snöovädret har upphört, det droppar från taken
och när vi ses i Karlstad är det vår i hela Sverige.
Er v.Lgm / Kristina

