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Årets första Aktuellt 2021.  
 

Förra året blev ju ett mycket annorlunda år men 
hoppas att detta år kommer att bli mer normalt. Åt-
minstone i slutet av året, då alla borde ha blivit vac-
cinerade. Det är bara att hoppas. 
 
I veckan hade vi ett telefonsammanträde med LGR. 
Det går rätt bra, men tråkigt att inte ses. Denna 
gången hade vi nog behövt träffas fysiskt eftersom 
vi hade mycket att avhandla. Men vi klarade det ef-
ter 2,5 timmar på telefon. 
 
En av de första punkterna handlade om våra gamla 
protokoll. 
Alla LGR och LGT protokollen fr o m 1995 ligger nu 
på hemsidan www.gillescouterna.se 
 Vi kommer att lägga upp kommande protokoll ef-
ter hand. Eftersom protokollen inte är offentliga 
för allmänheten utan enbart för SGSS medlemmar 
krävs det inloggning. Klicka på protokoll och logga 
in med ordet lilja. 
En rapport, som också gäller Facebook är att LGR 
har startat upp en facebook-grupp med adress 
”gillescouterna”. Det är en öppen grupp och vi 
hoppas att du vill bli medlem. På så vis bidrar du 
till spridning av att vi finns och vad vi gör. Vi vill 
också nå potentiella medlemmar till gillena samt 
nå f.d. scoutledare som kan starta upp nya scout-
gillen. Går du också med i grupperna, ”Svenska 
Scoutförbundet”, ”Svenska Scouter” och ”Treklö-
ver Gilwell” sprids vårt budskap till ännu fler. 
 
Vår äldsta gillescout, Anna-Lisa Haggård, med 
scoutnamnet ”Jäntan” från Mariestad har avlidit 
104 år gammal. Till hennes minne har det hittills 
samlats in 5600 kronor till Bärarlaget. 
 
LGR gick igenom alla motioner (4 stycken) och 
även en proposition till LGT i Åhus i augusti. Pro-
positionen behandlar en stadgeändring om hur 
många medlemmar LGR ska bestå av. Nu står det 
att vi kan vara 7 medlemmar, men vi tycker med  
 

 
 
 
 
vår krympande medlemskader (441 medlemmar 
1/1 2021) borde det räcka med 5 medlemmar. 
 
Medlemsavgiften förslås vara oförändrad 2022. 
 
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resul-
taträkning och budget kommer ut i Gillescouten 
1/21.    
 
Vi talade lite om ifall vi skulle kunna göra som en 
del av de andra nordiska länderna att skicka ut 
tingshandlingar till varje gille, som sedan sprider 
handlingarna inom gillet. Det skulle bli på samma 
sätt som Aktuellt distribueras. Kostnaderna skulle 
minska om vi kunde göra så. 
 
I första numret av Gillescouten kommer också en 
anmälan till Gillevandringen, som blir i samband 
med LGT. Var ska nästa vandring hållas? Den blir 
ju redan nästa år, 2022, eftersom vandringen i fjol 
ställdes in. Har ert gille något bra förslag? Tala om 
det för oss. 
 
Vi har ett gammalt samarbetsavtal med Scou-
terna, men det säger inte så mycket, så vi skulle 
vilja skriva om det. Kontakt med Scouterna kom-
mer att ske för att se vad som kommer ut av det. 
 
Naturligtvis diskuterades resultatet från gruppen, 
som har jobbat med Gillescouten. De har kommit 
med ett förslag på var vi ska trycka tidningen från 
nästa år. Deras förslag kommer också ut i Gille-
scouten. 
 
Med det här önskar jag att ni alla håller er friska 
så vi kan ses i Åhus i augusti. Förhoppningsvis är 
Coronan borta då och vi kan träffas som vanligt. 
När vädret blir bättre kan vi ju börja med att ses 
utomhus igen. Hurra! 
Må bra och var ute och promenera mycket, öns-
kar  
Mariana Ceder, int. sekr. 
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