Verksamhetsberättelse 2017–2018
för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige

Verksamhetsåren 2017 och 2018 har på
alla nivåer ägnats åt att rekrytera flera
medlemmar. Landsgillerådet har haft ett
flertal möten med representanter för
gilleråden och vid regionala samlingar där
frågor om rekrytering tagits upp.
De lokala gillena har genomfört ett glädjande stort antal gillescoutaktiviteter
med många deltagare.
Medlemsantal & antal scoutgillen den
31 dec 2018
518 medlemmar, en minskning med 35
under tvåårsperioden.
19 aktiva scoutgillen och 1 Scoutgille
(Malmen) är vilande.
Landsgilleting (LGT)
Det ordinarie Landsgilletinget hölls den
26-28 maj 2017 på Stadshotellet i Västerås. Till tinget hade 16 delegater registrerats från 12 av 20 möjliga Gillen. 7
ledamöter kom från LGR, övriga deltagare var 26 vilket gör att det sammanlagt
deltog 49 personer. Västerås var värdgille
som genomförde ett mycket välordnat
arrangemang.
Regionala träffar
Under perioden har medlemmar ur
Landsgillerådet träffat flera medlemmar
från scoutgillena i samband med dessa
träffar. Deltagarna har varit många och
väsentliga framtidsfrågor för gillescouting
har lyfts. Programmen har varit intressanta och inspirerande.
Landsgillerådet (LGR)
Efter valet vid ordinarie LGT 2017 har LGR
bestått av:
Landsgillemästare Heinz Frohm
vice Landsgillemästare Kristina Sundberg
ledamöterna Leif Graneli, Mariana Ceder,
Inger Carlsson, Jan Tollsten och Regitze
W. Krenchel.
Internationell sekreterare Mariana Ceder.
Revisorer Björnar Johnsen och Knut-Olov
Axelsson, suppleant Birgitta Maddison.
LGR har under perioden haft 9 sammanträden
Verksamheten
Nationellt
Den övergripande verksamheten har
präglats av strävan att finna bra former
för gille-scouting och rekrytering av medlemmar. Scoutgillenas verksamhet och
utveckling har satts i centrum.
Handbok för scoutgillen revideras kontinuerligt. Den finns både i pappersform
och på vår hemsida.

Kansliuppgifterna har skötts av olika
ledamöter i LGR. Medlemsregistreringen
har skötts av Leif Graneli.
Vårt arkiv förvaras i en av Västmanlands
läns scoutdistrikts hyrd lokal.
Försäljningen av Gillescoutvaror har
skötts av Jan Tollsten.
Tidningen Gillescouten har kommit ut
med 3 nummer 2017 och 2 nummer
2018. Detta enligt beslut på LGT 2017 att
bara ge ut 2 tidningar/år. Aktiviteter på
scoutgillenivå har presenterats. Den har
också innehållit artiklar med referat från
internationella konferenser.
LGR har som komplement till Gillescouten skickat ut ett informationsblad kallat
Aktuellt från LGR till gillenas postmottagare för vidare utskick till alla medlemmar. 2017 7 gånger och 2018 5 gånger.
En informationsfolder om SGSS har tagits
fram och distribuerats till våra medlemmar och till olika nivåer inom Scouternas
organisation.
Gillevandring i Borstahusen, Landskrona
har genomförts i maj 2018. Det var 59
deltagare varav 14 medlemmar från arrangerande Kulla scoutgille i Helsingborg.
Fredsljuset från Betlehem har spridits
över Sverige samt till Finland och Norge
från starten på Knutpunkten i Helsingborg. Nunnorna på Karmeliterklostret i
Rydebäck har fortsatt förvara lågan åt
oss. Ett stort antal chaufförer och medhjälpare har bidragit till att Fredsljuset
från Betlehem nu sprids alltmer också till
verksamheter utanför gillescouting och
scouting. Lucior får sina ljus tända med
Fredsljuset. Flera kyrkor har förmedlat
fredsbudskapet. Fredsljusbudskapet för
2017 skrevs av Katarina Hedberg, då
generalsekreterare i Scouterna, och 2018
skrev Gjermund Austvik, gillescout från
Carl-Johans scoutgille i Göteborg fredsljusbudskapet.
Många av våra gillen packar och skickar
julklappar eller skänker pengar till olika
organisationer som har hjälpsändningar
till barn i andra länder.
Samarbetsavtalet mellan Scouterna och
SGSS har fortsatt. Vi har kontaktat och
besökt Scouternas konsulenter för att
informera om vår verksamhet. Scouternas ordförande Britta Burreau har besökt
LGR och två ledamöter från LGR deltog i
Scouternas Demokratijamboree i Karlstad
sept. 2018.

Internationellt
SGSS: har varit representerat på flera av
de internationella konferenser och möten
som har hållits under 2017-2018. Flera av
våra scoutgillen har egna kontakter med
vängillen i olika länder och flera scoutgillen har fadderbarn.
European Workshop
Den sjunde europeiska workshopen var i
Smolenice i Slovakien under tiden 3 – 8
mars 2017 och hade titeln ”Route 2020”.
Workshopen hölls i ett gammalt slott i
Smolenice en och en halv timma nordöst
om Bratislava. Runt slottet var det vackra
omgivningar, som lockade till promenader. Programmet handlade om sociala
medier en dag. Nästa dag handlade om
sätt att föra ut Gillescouting till andra och
om ISGF:s websida. En dag ägnades åt
rekrytering, hur man gör och hur man
behåller medlemmarna. Tid fanns även
att göra en sightseeingtur till ett
slott/fästning med intressant historia och
den gamla staden Trnava.
ISGF World Conference
Den 9 – 14 oktober 2017 avhölls den 28:e
världskonferensen på Bali. Alldeles innan
hade det varit vulkanutbrott i Indonesien
och det verkade som om konferensen
inte skulle kunna genomföras. Men som
tur var ändrade sig naturen och konferensen kunde genomföras. Sverige hade
fått förtroendet att handha Slovakiens
röster. Nyvald i styrelsen blev Elin Richards (Island) och sedan tidigare fanns
Runar Bakke (Norge) med. Bland alla
beslut var en avgiftshöjning. Vi kommer
att betala 0,90 SEK per år och medlem.
Nordisk-Baltisk Gillescoutträff
Den 29:de nordiska träffen avhölls i Göteborg tiden 24 – 28 augusti 2018. Eftersom Sverige anordnade träffen så var det
mycket förberedelsearbete innan. En
grupp på sex personer från Göteborgstrakten arbetade under drygt två år med
arrangemanget. Det var första gången
träffen hölls i en storstad, så programmet
blev lite annorlunda mot det vanliga.
Temat för konferensen var ”Samarbete
med Scouterna” och första dagen var en
workshop med inbjudna scoutledare,
som var moderatorer i grupperna. En
rundtur runt Hisingen avslutade dagen.
De övriga dagarna erbjöds de 65 deltagarna olika intressegrupper. En av de
populäraste var en scoutdag vid en
scoutstuga, där man fick laga egen mat.
Övriga grupper var t.ex. besök på Gunnebo slott, besök på Botaniska Trädgården,
museibesök och en kyrkvandring. Läger-

bålet kunde inte hållas utomhus utan fick
vara inomhus, men var ett annorlunda
lägerbål.
Övrigt
Vi har fört vidare Fredsljuset till Norge
och Finland
Flera gillen har Twinning dvs samarbete
med Gillescouter i annat land. Några
gillen har också fadderbarn i andra länder.
Ekonomi
SGSS ekonomi för perioden framgår av
separat bokslut.
Arbetet i lokala scoutgillen
Programutbudet i de lokala scoutgillena
har varit stort och omväxlande. Trivselkvällar, studiebesök, naturutflykter, resor, frimärksinsamling, stöd åt aktiv
scoutverksamhet, nationaldagsfirande,
spridande av Fredsljuset från Betlehem är
några exempel på aktiviteter som förekommit.
Många scoutgillen har också haft fint
samarbete med närliggande scoutgillen.
SGSS
NBSR träff 2018 i Göteborg har genomförts med SGSS som arrangerande land
(rapport under rubriken Internationellt).
NBSR (Nordisk baltisk subregion) anordnar träffar var tredje år och nästa gång
alltså 2021 är det Islands tur.

Kommittéernas verksamhet:
Fredsljuset från Betlehem
Kommittén har
• svarat för planering och genomförande
av distributionen av Fredsljuset från Betlehem i samarbete med scoutgillen,
scoutkårer och övriga intresserade, allt
inom SGSS regi;
• distribuerat tackdiplom till alla inblandade;
• via ombud deltagit i kungahusets julgudstjänst i Slottskyrkan och lämnat över
Fredsljuset från Betlehem till kungen.
Kommittén har bestått av Yvonne och
Gjermund Austvik samt Eva-Lotta Klärcke.
Frimärksbanken
Kommittén har
• svarat för mottagande och försäljning
dels som kilovara och dels av märken,
vykort mm;
• Björnar Johnsen har varit ”bankdirektör”. Under 2017 och 2018 har banken
fått 4000 kronor för sålda frimärken och
vykort.
Redaktionen för Gillescouten
Kommittén har
• svarat för framtagning, tryckning och
distribution av 5 nummer av Gillescouten
med ett varierande sidantal av 12–24.
Tuna scoutgille har hjälpt till med distributionen.
Redaktionskommittén har bestått av
Gjermund Austvik, Lena Sandgren och Ulf
Granström.

Valberedningen
Valberedningen har
• bl a genom notis i Gillescouten samt
genom personliga kontakter efterlyst
förslag på kandidater för val till LGR på
LGT 2019.
• bearbetat förslagen för att kunna presentera ett förslag inför LGT i maj 2019.
Valberedningen har bestått av Lena
Sandberg (sammankallande), Matts Björke och Yvonne Austvik.
Slutord
Vårt varma tack till alla som genom personligt engagemang eller på annat sätt
har stött vår verksamhet.
Ett tack riktar vi också till Scouterna och
ser fram emot fortsatt gott samarbete. Vi
ser fram emot fortsatt utveckling av gillescouting i samverkan med lokala scoutgillen, samt våra systerorganisationer inom
Nordisk-Baltiska Underregionen, Europaregionen och övriga länder.

