
Kårchefsinformation januari 2022 

HEJ! 

Redan 2022 - Här kommer årets första kårchefsinformation.  

 

Påminnelse om lägerråd 26 januari 

Den 26 januari klockan 18:30 möts lägerchefer för UV-scoutlägren 2022 för lägerråd. På grund av de 

nya restriktionerna kör vi denna samling digitalt på Zoom. För att veta att alla lägerområden är 

representerade vill jag gärna få in anmälan innan samlingen till: emma.andersson@sau.nu  

Länk till samlingen: https://us02web.zoom.us/j/86371370549   

 

Påminnelse om att fylla i enkät om storläger 

UV-scoutrådet och SAU:s styrelse är i en process av att förbereda inför ett beslut om ett eventuellt 

kommande storläger för UV-scout. Kårchefstinget i november var en del av denna process som 

skickade med till styrelsen att man vill sikta på ett storläger 2026. Innan januari månads styrelsemöte 

önskar vi även få in svar på enkäten som skickades till alla kårer i november. Detta för att styrelsen 

ska få ett så bra underlag som möjligt, att alla kårer ska få chansen att säga hur man ställer sig till ett 

kommande storläger och vad man vill skicka med till styrelsen i processen. Beslut tas på SAU:s 

årsmöte 2022. Vi önskar att alla kårer (oavsett om ni var representerade på UV-scouttinget eller 

inte) fyller i enkäten nedan senast den 20 januari. Länk till enkäten: 

https://forms.gle/GGmtNjrL3S6E3E7m8 

 

Nya rekommendationer och restriktioner 

Den 12 januari trädde nya restriktioner i kraft. Föreningar uppmanas i dagsläget att hålla igång sin 

veckovisa verksamhet för barn och unga, men att avstå från lägerverksamhet (t.ex. hajker). SAU:s 

rekommendationer framåt hittar ni på https://sau.nu/angaende-coronaviruset/  

 

Allemansrätten – film 

SAU:s projekt för att öka kunskapen om allemansrätten 

fortskrider! Elsa som är anställd för att jobba med projektet 

har tagit fram en snygg film som man kan använda på 

sociala medier eller i verksamheten för att sprida 

kunskap om allemansrätten. Kanske som ett intro till en 

scoutkväll på temat eller att lägga på kårens sociala medier. 

Filmen finns på www.sau.nu/allemansrätten - kontakta mig om ni 

vill ha filmen för nedladdning. Under våren är planen att ta fram en 
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Vill du inte längre ha kårchefsutskick från SAU – kontakta emma.andersson@sau.nu 

 

Svenska Alliansmissionens Ungdom 

Västra Storgatan 14 

55315 Jönköping 

www.sau.nu/uv-scout 

 

lek, en spårning och ett drama på temat allemansrätten – hör av er om ni har fler idéer för projektet! 

Projektet pågår till och med augusti 2022.  

 

UV-scoutmaterial 

Under hösten har det varit stor åtgång på vår uppdaterade 

Lilla UV-scoutboken, väldigt roligt! Nu gör vi en större 

nytryckning och kan därmed sänka priset på den till 20 kr/st 

så att fler kårer ska ha råd att köpa den uppdaterade boken 

till alla i kåren.  

 

Även söljan är under uppdatering. Den nya versionen som 

inom kort finns i lager är en sölja i brunt läder med UV-

scouts logga instansad. Detta gör att loggan syns bättre än på 

den svarta med instansad logga.  

 

 

Chiffer och scoutiga kluringar i Aktuellt från 

Alliansmissionen 

I senaste numret av Aktuellt från Alliansmissionen finns ett uppslag med chiffer och andra scoutiga 

kluringar! Kanske något som kan inspirera till att göra chiffer och klurigheter i patrullen       

 

Scouthälsningar,  

 

Emma Andersson 

UV-scoutkonsulent 

emma.andersson@sau.nu 

076-34 06 833 

 

Kristus har segrat – Vi kan segra! 
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