Jönköping maj 2015

Kårchefsinformation
Hej!
Snart är sommaren här, jag hoppas att ni har haft en härlig termin i UV-scoutkåren.
Här följer aktuell information till UV-scoutkåren:
UV-läger
Årets lägerplaneringar är i full gång och de träffar vi haft med lägerchefer, kassörer
m.fl. har känts mycket positiva. Bibelstudierna handlar i år om bön, vi som arbetat
med materialet hoppas att det ska bli till välsignelse. Ledarhandledningen har
delats/delas ut av lägercheferna vid nästa lägerplanering, den finns också att ladda
ner på hemsidan: http://sau.nu/wp-content/uploads/2014/10/ledarhandledning_15skarp.pdf
UVa-natta
I år arrangeras UVa-natta i Ödeshög. Missa inte denna häftiga helg 19-20/9. För mer
info se http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/uva-natta/
Scoutinvest och Växtverk
Datum och mer info om våra uppskattade ledarscoutsutbildningar hittar du på vår
hemsida http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/
Affischer för de olika kurserna och arrangemangen har skickats till utskicks-ansvariga
i respektive församling.
Naturmorgon
Denna är förlagd 16 maj i samband med SAU:s årskonferens på Gullbranna. För mer info se
http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/naturdagen/

Lägerindelning 2016-2018
Nu är förslaget den nya lägerindelningen 2016-2018 klar. Det kom in många
önskemål och vi i arbetsgruppen hoppas att vi kunnat tillgodose så många önskemål
vi kunnat och att de nya områdena ska bli riktigt bra. Om ni har invändningar mot
den nya indelningen av särskilt slag (exempelvis kårer som delar kaplan eller
liknande) meddela detta snarast. Se bifogat dokument eller klicka på länken för att se
den nya indelningen: http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/uvscoutlager/lagerindelning-2016-2018/

Samverkan med Scouterna
Den 21 mars träffades UV-scoutrådet och SAU-styrelsen för att titta på

sammanställningen av den enkätundersökning som gjordes i början på året.
Majoriteten av UV-kårerna svarade att de inte vill att SAU arbetar vidare mot att
upprätta ett samverkansavtal med riksorganisationen Scouterna. Några av de
avgörande faktorerna som framkommit i enkäten och på styrelsemötet var att vi har
en väl fungerande organisation och att vi inte kan se tillräckligt stora fördelar att ingå
ett samverkansavtal i relation till den ekonomiska kostnaden.
Därför tog SAU-styrelsen beslutet att meddela Scouterna att inte påbörja en process
kring en samverkan. SAU-styrelsen och UV-scoutrådet är fortsatt öppna för en dialog
och samarbete med Scouterna kring aktuella frågor.
UV-scoutmaterial
Under v 24 kommer vi troligtvis att få in nya UV-scoutskjortor till vårt lager på Prevox.
Vi har gjort en korrigering av fickorna för att dessa ska passa ihop med de nya
biblarna. De nya skjortorna är sydda av ekologisk bomull, detta känns kul och viktigt
både för miljön och våra UV-scouter.
Ha en härlig sommar – vi ses på UV-scoutläger!

Kristus har segrat – vi kan segra!
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