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Vilken konstig vår! Intåget av Covid-19 har natur-

ligtvis gjort ett stort intryck på oss alla, och har 

påverkat vår vardag helt otroligt - så oxå LGR. 

Vårat Stockholmsmöte 12-13 maj, blev till ett te-

lefonmöte. Det funkade ganska bra (lite ljudpro-

blem), men vi saknade att se varandra. 

 

RAPPORT REGIONERNA 

Alla Gillen har förstås ställt in sina aktiviteter. 

Några Gillen har dock digitala träffar, andra träf-

fas ute (MED AVSTÅND). De Gillen som inte 

hann med GT innan restriktionerna, kan försöka 

digitalt möte eller ha GT så fort det bara går till 

hösten. 

 

HEMSIDAN 

Jag hoppas ni alla har sett vår nya hemsida (gille-

scouterna.se). Själv tycker jag att den blev bra. Nu 

kan ert Gille få en länk till hemsidan, om ni vill. 

Tre gillen har redan detta. Vi tycker det är roligt 

ifall ni vill skicka foton och korta berättelser om 

vad ni gör i dessa Corona tider. 

 

INFO-BLAD 

Vår nya folder blev ett trevligt komplement till re-

krytering - färggrann, spännande, väcker nyfiken-

het använd den. Vi behöver flera medlemmar (in-

fobladet kan beställas av Heinz).  

 

De flesta av oss tillhör en eller flera riskgrupper, 

ingen av oss vet när allt blir normalt igen, men till 

dess må vi hjälpa och stötta varann samt förbli po-

sitiva.  

 

Till sist önskat LGR er alla en skön sommar och 

hoppas på många goda gillemöten i framtiden. 

Var rädda om er själva och andra. 

Vår och sommarhälsningar  

Gitte, ledamot LGR. 

 

SGSS EKONOMI 

SGSS ekonomi är mkt ansträngd f n. Mest bero-

ende på att medlemsavgifterna sjunker. Vi utdebi-

terade ca 115 tkr vilket är ca 10 tkr under budget. 

Tyvärr går kostnaderna i motsatt riktning. 

Vårt arv på ca 500 tkr i värdepapper omplacerade 

vi till högavkastande värdepapper, mest bankak-

tier. Syftet var att använda avkastningen, ca 35 tkr 

per år, att subventionera deltagande i LGT. Så 

skedde också i Karlstad 2019. Subventionen var ca 

70 tkr. 

 

 

 

Tanken var naturligtvis att göra detsamma 2021. I 

coronakrisen rådde ECB (Europeiska Centralban-

ken) och svenska regeringen företagen att slopa ak-

tieutdelningen år 2020.  

Hur det blir nästa år vet vi inte. Klart är att Swed-

bank fått stora böter för penningtvätt vilket minskar 

deras utdelningsmöjligheter för år 2021. Risken 

finns att SE Banken råkar ut för något liknande. 

SGSS möjligheter att subventionera LGT nästa år 

är därmed borta. Då kom tanken att köra en bud-

getvariant av LGT i samband med Gillevandringen 

2021. 

Leif gilleskattmästare 

 

Ibland blir det inte som man planerar. En av 

Landsgillerådets stora uppgifter är ha koll på och 

ta ansvar för ekonomin. Eftersom det inte finns ut-

rymme att subventionera deltagarna på LGT 

tvingas vi fatta nedan beslut.  

LGR:s beslutar,                ( LGR-beslut 2020-05-12) 

att flytta LGT från Skövde till vackra Österlen i 

samband med Gillescoutvandringen 2021.  

Vi får återkomma med datum då Kristianstadgillet 

bestämt tidpunkten för Gillescoutvandringen.  

Heinz Landsgillemästare 

 

SGSS NYA HEMSIDA       

Vi vill på vår hemsida erbjuda alla scoutgillen att 

presentera sig och sin verksamhet på en egen sida 

under rubriken "lokala scoutgillen" i menyn. 

På sidan kan finnas foto, en text där man skriver 

om sin verksamhet, där kan finnas länkar till, fo-

togalleri, en karta där man visar upptagningsområ-

det, presentation av gillerådet, kontaktsida för in-

tresserade, endast fantasin begränsar. 

Jag hjälper till att utforma sidan, med hjälp av de 

idéer och det material ni har. 

Titta på hemsidan www.gillescouterna.se  I menyn 

under lokala gillen finns ett exempel på hur det kan 

se ut. Kulla scoutgille får vara ett exempel. För de 

som redan har en egen hemsida lägger vi en länk 

till den. Är ert gille intresserat av detta erbjudande 

är det bara att kontakta mig (mailadress, se nedan). 

Torsten Johnsson, webbmaster 

 

Ny mailadress till SGSS webbmaster:  

tajohnsson@gmail.com.  

Torsten Johnsson 
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