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25 och 26 maj var vi i Karlstad och hade vårt

Landsgilleting. Karlstad visade sin vackra sol

men även regnet fanns där. Vi fick se väldigt

mycket i staden. Efter lite förhandlingar blev

det en guidad tur till Lerinmuséet. Det är väl

värt ett besök. Jag har varit där ti

nu såg det helt annorlunda ut. Man kan

komma dit många gånger.

Från muséet blev vi guidade en annan väg

som gick till Domkyrkan där vi fick en fin

andaktsstund. Tillbaka på hotellet fick vi göra

oss i ordning för middag på Residenset

betalades av Karlstad kommun. Tack! Efter

värmländska specialiteter att äta,

entertainer som heter Björn Sandborgh. Han

sjöng och berättade värmlandshis

Söndagen började med en rundvandring i

Frimurarlogen, där man

handlingarna för unionsupplösningen med

Norge 1905. Sedan vidtog förhandlingarna

igen och avslutades till lunch

höra mer om Värmland och sjunga Fröding.

Allra sist sjöngs scoutsången.

VAD BESLUTADE VI?

Stadgeändring

LGT hade lagt fram en proposition o

stadgeändring i § 33. Nu överensstämmer

den med gillenas stadgar och även LG

medlemmar kan få sitta längre än 10

ciella fall.

Gillescouten

Som vanligt kom frågan upp hur många

nummer vi ska få av Gillescouten. I dag får vi

två nummer av tidningen mot tidigare fyra.

Om fyra nummer skulle införas igen

hela den inbetalade medlemsavgiften gå till

Gillescouten, så det är inte möjligt att idag

återgå till fyra nummer.
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stadgeändring i § 33. Nu överensstämmer

gillenas stadgar och även LGR-
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Tinget tog beslut om

som skall utreda om vi

praktiska möjligheter

Guppen skall presentera

landsgilletinget 2021.

Björnar Johnsen, Västerås är tillfrågade och

har sagt ja. Från LGR Jan Tollsten.

Fredsljusfonden

Under förra året överfördes 20

Fredsljusfonden av LGR eftersom det inte

hade kommit in mer än några hundra kronor till

den. När beslut skulle tas i februari om utdelning i

år hade det kommit in ansökningar om 500

kronor. LGR beslöt då att int

ar alls utan komma med ett förslag om att lägga

ner fonden. Efter diskussion beslutade LGT att

lägga ner Fredsljusfonden.

Medlemsavgiften
Avgiften kommer att vara oförändrad 2021

d.v.s. 250 kronor för fullbetalande och 200 kronor

för familjemedlem.

Val av funktionärer
Nya LGR kommer att bestå av

LGM Heinz Frohm, Kulla, omval

VLGM Mona-Lenah Nordberg, Karlstad, nyval

LGS Inger Carlsson, Västerås, omval

LGSk Leif Granéli, Kristianstad, omval

IS Mariana Ceder, Fallfåran, omval

Ledam Regitze Waida Krenchel, Robertsfors, omv

Ledam Jan Tollsten, Falun, omval (försäljning)

Valberedning: Yvonne Austvik, Carl Johan

Matts Björke, Tuna, omval

Eva-Lotta Klärcke, Creutz Lave, nyval

Nästa gillevandring blir i Degeberga, Skåne 26

30 augusti 2020. Kostnad 1800 kronor.

Nästa LGT kommer att ligga i Skövde 2021.

Hälsningar från Karlstad och mig, Mariana Ceder

AKTUELLT
från landsgillerådet LGR

om att bilda en arbetsgrupp

om vi har ekonomiska och

möjligheter att ge ut fyra nummer.

presentera sin utredning på

landsgilletinget 2021. Matts Björke, Tuna och

nsen, Västerås är tillfrågade och

har sagt ja. Från LGR Jan Tollsten.

förra året överfördes 20 000 kronor till

Fredsljusfonden av LGR eftersom det inte

kommit in mer än några hundra kronor till

den. När beslut skulle tas i februari om utdelning i

år hade det kommit in ansökningar om 500 000
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Matts Björke, Tuna, omval
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blir i Degeberga, Skåne 26-

30 augusti 2020. Kostnad 1800 kronor.

kommer att ligga i Skövde 2021.
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