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HEJ!  

Här kommer november månads kårchefsinformation! 

 

Processen angående 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 en enkät som nu skickas till alla kårer. 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  

 

Kallelse till lägerråd 26 januari 

Den 26 januari möts lägerchefer för UV-scoutlägren 2022 för lägerråd. 18:30 på SAU:s expedition i 

Jönköping. Anmälan med namn och ev. specialkost till emma.andersson@sau.nu senast den 21 

januari.  

 

Julkort 

I vårt projekt kring att öka 

barns och ungas kunskap kring 

allemansrätten har vi tagit fram 

ett scoutigt julkort på temat! På 

baksidan finns även en länk till 

en liten film om allemansrätten 

samt gott om plats att önska 

god jul. Beställ gärna i SAU:s 

webshop på 

www.sau.nu/webshop och 

skicka till kåren, patrullen eller 

släkten! Kortet kostar 1 kr/st + 

frakt och exp. avgift 50 kr oavsett antal. 
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Tack för Scoutinvest och Växtverk! 

I oktober genomförde vi två omgångar av vår ledarscoutsutbildning Scoutinvest, och i november drog 

vi igång med första steget av ledarutbildningen Växtverk, Riktigt bra kurser med härliga deltagargäng! 

Stort tack till alla deltagare, ledare och kökspersonal! Vi ser fram emot en härlig vår med ytterligare 

två steg av Växtverk. Årets Växtverksgäng ser ni nedan:  

 

 

Aktivitetsbank för ledarscouter 

På UV-scouttinget den 10 november framkom önskemål om att sammanställa en aktivitetsbank för 

ledarscouter, med tips på mer utmanande och fördjupande scoutaktiviteter att göra med 

ledarscouterna. Har ni bra tips i er kår så skicka dem till mig på emma.andersson@sau.nu så 

sammanställer jag dessa under Aktivitetsbanken på www.sau.nu/aktivitetsbank i takt med att tips 

kommer in!  

 

Beställning av kårnamn 

Här kommer en påminnelse om att märken med kårnamn numera beställs direkt till kåren. De 

märken som är standard för kårnamn är 10 mm höga, heter Cottonera Classic med vit textfärg och 

svart bakgrund samt stora bokstäver. Beställning görs på https://www.dortex.se/bomulls-

etiketter.html#pid=43&show=productvariant Denna förändring innebär att märkena med kårnamn 

blir något billigare. Tycker man att det känns krångligt att som kår beställa från hemsidan så lägg ett 

mejl till mig så löser jag beställningen åt er och skickar en faktura från SAU istället.  
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Detta var allt för nu, önskar er en fortsatt fin scouttermin!  

Hälsningar, 

 

Emma Andersson 

UV-scoutkonsulent 

emma.andersson@sau.nu 

076-34 06 833 

 

Kristus har segrat – Vi kan segra! 
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