
Minnesanteckningar från lägerrådet onsdagen den 

22 januari 2020 kl. 18:30 på SAU:s expedition. 

(Använd kod 8090 och avsluta med * för att komma in i trapphuset och på expen.) 

 

Närvarande: Lars Sjöblom, Daniel Corneskog, Elina Johnsson, Stefan Engvall, Kristin 

Karlsson, Signe Ivansson, Thomas Celinder, Christer Holmberg, Petter Swahn, Johanna 

Hugosson, Elin Ljunggren, Emma Andersson 

 

§ 1.   Välkommen, inledning 

 

Mark 10:13-16 Guds rike tillhör barnen.  

Att tänka vad våra scouter kan lära oss om livet, 

lärjungaskap, tro. Våra bibelstudier är samtal, vi har 

världens tillfälle att lära av varandra, oavsett ålder.  

 

§ 2.   Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkännes. 

§ 3.   Föregående 

minnesanteckningar 

 

- Ledarutbildning ordnas inget centralt, upp till 

varje lägerområde om man vill göra tid för i 

schemat. Lägerchef tar kontakt om man vill ha 

någon från SAU som kommer och håller 

ledarutbildning.  

 

§ 6.   UV-scoutläger 2020 

        Områdesrapporter 

 

1. Lars rapporterar från lägerområde 1. 

”Hoppet 2020” Fokus på ”hopp i en hopplös 

tid.” Ingen lägerchef, gårdsansvarig eller 

köksansvarig än. Ekonomansvarig klart. Nästa 

sammanträde 3/3. Sjöbol utanför Mullsjö v 26, 

23-28 juni. Cirka 305 personer. 

Kaplansgruppen tillsatt.  

 

2. Daniel är lägerchef tillsammans med 

förhoppningsvis någon mer. Intendent: Anki 

Wolin. Lägerplats: Bondstorp.  

 

3. Martinsgården, Norrahammar. ”Resan” Stefan 

är lägerchef, Karl Wärlefelt vice, Madeleine 

Engvall intendent. Kaplansgrupp klart. Nästa 

möte på söndag.  

 

4. Elina och Ellen Marinder är lägerchefer på 

Sjöholmen, Rydaholm. Inget namn på lägret 

än. Vecka 26, 23-28. Intendentgrupp med 

Marita Pettersson som ansvarig. Gårdskarl 

och förläggning jobbas på. Ekonomiansvarig ej 

klart. 

 

5.  Thomas och Christer är lägerchefer. 



Ekbacken, Skirö. Karin Gunnarsson kassör. 

Gårdskarlar klart. Intendent jobbas på. 

Kaplansgrupp tillsatt och igång. Namn inte 

klart. 23 februari nästa lägersammanträde.  

 

6.  Ej närvarande.  

 

7. Signe är lägerchef. Thomas Sjöberg intendent. 

Mattias Lindstam ekonomi. Skärvhult. Tema ej 

klart. Lägersammanträde 18 mars. 388 cirka. 

Axel Swahn ansvarig kaplansgrupp.  

 

8. Långserum v 26. Kaplansansvarig klar att lösa. 

Kioskansvarig. Intendent: Inger Swahn Kassör: 

Hans Fransson Lägersammanträde 2 februari.  

 

9.  Ej närvarande 

§ 7.   Lägerchefsinfo  - PM för lägerchefer. Finns digitalt på: 

https://sau.nu/vad-vi-gor/uv-scout/uv-

scoutlager/brandskydd-pa-uv-scoutlager-2/  

- Alla lägerdeltagare är försäkrade via SAU:s 

olycksfallsförsäkring. Mer info och 

skadeanmälan finns på www.sau.nu/forsakring  

 

§ 8.   Ekonomi - Genomgång av enkel budget – se separat 

dokument 

- Lägeravgift 520 kr, syskonrabatt 20 kr/syskon, 

frivillig funktionärsavgift 400 kr, dygnsavgift 

140 kr. För deltagande kårer som inte är 

SAU-anslutna bidragsspår gäller deltagaravgift 

på 600 kr. (Speciallösning för kårer 

- Se till att ha ett skrivet avtal för 

lägergården/platsen. Mall för detta skickas 

med lägerchefer.  

- Träff för kassörer innan lägret. 2/4 med Laura 

Lundström 18:30.  

- Bilda-info nästa lägerråd  

 

§ 9.   Bibelstudierna - Tema Världen 

- Drama Den långa vandringen av Sofie Utahs 

- Drama finns på www.sau.nu/ledarhandledning  

 

§ 10.   Lägerinsamlingen - Barnkonventionen 

- Välja ett av fem olika projekt att fokusera på, 

se separat information.  

- Filmklipp och bilder från de olika projekten 
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för att visa hemma i kåren inför lägret 

- Karolina Sturesson är kontakt på SAM, har 

mejlkontakt med insamlingsansvariga. Mejla 

karolina.sturesson@alliansmissionen.se med 

namn och mejl till insamlingsansvariga och 

lägerområde.  

 

§ 11 Ledarhandledning/fickbok - Ledarhandledning och fickbok hämtas nästa 

lägerråd, lägerchef delar sedan ut dem på 

respektive lägerplanering.  

 

- Kårerna har fått önska sånger, Emma gör som 

förra året en Spotifylista för att man ska ha 

chans att lära sig de nya sångerna.  

§ 12. Intendenturen  - Träff med intendenter, onsdag 18 mars 18:30  

 

§ 13. Övriga frågor 

 

- Tema UV-scoutlägerbibelstudier 2021: 

WWJD – ”What would Jesus do?”, frågor om 

likabehandling och antidiskriminering (OBS 

alltså nästa års tema) 

 

- På lägermärket kommer det vara en bild på 

en jordglob och stå ”UV-scoutläger 2020” 

 

- Vid en kris hänvisas alla frågor till SAU:s 

generalsekreterare  

 

- Info om anmälningar kommer på lägerrådet i 

april.  

 

- Fråga angående om SAU centralt ha kontakt 

med Räddningstjänsten? Eftersom dispens från 

eldningsförbud sker på kommunnivå löser 

varje lägerområde detta kontakten med 

räddningstjänsten själva vid ett eventuellt 

eldningsförbud.  

 

- Var hyra bajamajor? Several har använts flera 

läger. Ofta extra tömning som blir dyrt, 

Vetlanda tipsar att det därför kan vara värt 

att hyra någon extra.    

 

- Swishnummer kommer finnas för varje läger. 

Kan kassören se hur mycket som kommer in 

till insamlingen under veckan? Emma kollar 

med Laura Lundström om det är möjligt. I 
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annat fall får man skriva upp när man har 

swishat till insamlingen.  

 

- Anmälningssystemet. Emma mejlar ut förslag 

på sista anmälningsdatum. Viktigt för framför 

allt intendenturen att få in all information. 

Tillkommer det personer senare är det inte 

säkert att specialkosten som tillkommit syns i 

Knopevent. Viktigt att kårchef informerar 

intendenturen om det tillkommer 

specialkoster efter sista anmälan.  

 

- Minnesanteckningarna från sjukvårdsgrupp 

sparas på SAU.  

 

§ 14. Nästa lägerråd 

 

- Onsdag 29/4 18:30 

- Vi avslutar med att be tillsammans. 

    Vid anteckningarna: Emma Andersson  


