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Kårchefsinformation
Här kommer aktuell information till UV-scoutkåren

UVanatta
Detta blev en härlig tillställning med ca 180 deltagare och 18 patruller. Grattis till
patrullen Räven från Eksjö som blev årets vinnare och tack till Vetlanda UV-scoutkår
för ett väl genomfört arrangemang.

Scoutinvest
10-12 oktober genomfördes denna ledarscoutsutbildning med ca 60 ledarscouter på
Långserums Fritidsgård. Stort TACK till alla ledare och kökspersonal som gjorde en
fantastisk insats för våra ledarscouter.
För att se bilder från helgen gå in på SAU:s facebook-sida eller klicka på länken:
https://www.facebook.com/pages/S-A-U-Svenska-AlliansmissionensUngdom/184803501547702?sk=photos_stream&tab=photos_albums

Växtverk
Steg I genomfördes på Klinta utanför Bottnaryd 26-28 september med ca 35 ledare
och ledarscouter. Steg II planeras nu och äger rum på Långserums Fritidsgård 14-16
november. Årets Växtverk-gäng är en härlig grupp, här finns potential för framtiden.
Vi växtverksledare ska göra vad vi kan för att inspirera och stötta dem att växa vidare
i sin tro och uppgift i kåren.

UV-scoutTinget
Den 19 oktober träffades ca 75 kårchefer, UV-scoutledare och representanter från
UV-scoutrådet och SAU-styrelsen i Vaggeryd.
Här följer en sammanfattning av det som togs upp på Tinget:
Begränsat utdrag ur belastningsregistret
Alla UV-scoutkårer rekommenderas att utnyttja möjligheten att söka utdrag ur
belastningsregistret för ledare. Mer information och hur man går till väga finns på
http://sau.nu/utbildning/ledare/
Samverkan med övriga scoutförbund
Frågan om att samverka med Scouterna dryftades och det fanns utrymme för att
ställa frågor till UV-scoutrådet, SAU-styrelsen och Scouternas ordförande Martin
Björgell. De frågor och åsikter som kom upp kommer att ligga till grund för hur SAUstyrelsen och UV-scoutrådet jobbar vidare med frågan.
Ett förslag som kom upp var att göra en remissrunda bland UV-scoutkårerna för att få
ett ännu bredare underlag till att fatta ett beslut. Denna remiss beräknas att gå ut till
kårerna senare i höst. SAU-styrelsen har bjudit in UV-scoutrådet till
styrelsesammanträdet i mars 2015 för att ta del av resultatet från remissen och
diskutera framtidens samarbete med övriga scoutförbund.
Ny webshop för UV-scoutmaterial
I samarbete med Prevox kommer snart en webshop att kunna användas för att
beställa UV-scoutmaterial. Maila namn och mailadress till inköpsansvarig i kåren till
jonas.abrahamsson@sau.nu för att få tillgång till webshopen.

Webshopen är ett steg för att göra det smidigt för kårerna att beställa material samt
att minska arbetskostnaden för distribuering och fakturering av materialet. Detta för
att kunna hålla priserna på UV-scoutmaterial så låga som möjligt och erbjuda en bra
service. Försök att minimera småbeställningar genom att beställa hem ett litet lager
till kåren. Det görs många små beställningar vilket medför mycket merarbete.

UV-scoutläger 2015
Nästa lägersammanträde för lägerchefer är 29/1 18:30 på SAU:s expedition i
Jönköping.

SAU:s Ledarkvällar
Dessa kommer att hållas på följande platser, samlingarna börjar 19:00. Välkomna!
Region Syd, 26/2 i Hagshult
Region Nord, 5/3 i Månsarp
Region Öst, 24/2 i Nässjö
Region Väst, 25/2 i Bottnaryd

Tips inför vårterminen
Vill ni ha tips på aktiviteter och nya idéer när det är dags att planera inför
vårterminens program? Nu finns alla de terminsprogram som samlades in på
Medvind på hemsidan, klicka på metodområden/UV-scout/idébank

Ny kårchef?
Har ni bytt kårchef eller behöver uppdatera era kontaktuppgifter så att ni får kårchefsinformationen
på mail? Missa inte kårchefsinformationen som numer mestadels skickas ut elektroniskt.

UV-scoutrådet utökas
Nu finns möjligheten att öka antalet medlemmar i UV-scoutrådet med två platser. Är du intresserad
av att sitta i UV-scoutrådet som resursperson– hör av dig till UV-scoutkonsulenten eller någon i UVscoutrådet.

Nya UV-scoutboken
Du som är intresserad av att vara delaktig i projektet med att förnya UV-scoutboken inbjuds till en
träff på expen i Jönköping den 13 januari kl 18:30 för att spåna idéer och upplägg. Ska vi göra en
mindre ansiktslyftning och fräscha upp bilder och layout – eller ska vi satsa på en mer genomarbetad
revidering med en ny utformning av upplägget i boken. Vad tycker du? Anmälan till
jonas.abrahamsson@sau.nu senast 6 januari.

Kristus har segrat – Vi kan segra!
Jonas Abrahamsson
UV-scoutkonsulent
036-30 61 73 Telefon
0763-406833 Mobil
jonas.abrahamsson@sau.nu

