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Hej! 

 

Rapport från SAU:s årsmöte 

Lördagen den 14 maj gick SAU:s årsmöte av stapeln i Opalkyrkan, Göteborg. En trevlig dag med både 

förhandlingar och festkväll med quiz. En fråga som behandlades var styrelsens förslag till att anordna 

storläger för UV-scout 2026, samt följdyrkandet att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta ledningsgrupp 

och projektanställa projektledare till detta. Årsmötet svarade ja till förslaget om att anordna storläger 

2026 och även ja till följdyrkandet. Detta innebär att arbetet med att arrangera storläger för UV-

scout 2026, rekrytera ledningsgrupp och projektledare etc nu kan påbörjas i god tid.  

 

Projekt Allemansrätten 

Vi närmar oss slutfasen på vårt projekt om allemansrätten. Till slutredovisningen vill jag gärna veta 

hur många av er kårer som har använt eller planerar att använda något av det material som finns på 

www.sau.nu/allemansrätten  

Mejla gärna mig om ni har använt eller har planer på att använda materialet så att vi i 

utvärderingen har en så bra bild som möjligt av projektet        

Bland det sista vi gör i projektet är vi arbetar med ett sällskapsspel om allemansrätten som ska kunna 

spelas med t.ex. en scoutpatrull. Tanken är ett roligt spel där man under tiden man spelar ska lära sig 

om allemansrätten. Spelet heter ”Naturens skatter – ett spel om allemansrätten” och går ut på att 

samla ”naturskatter” i form av bär, svamp och blommor. För att komma framåt i spelet behöver man 

även slå läger där man får det, och plocka upp skräp som ligger i naturen. Spelet kommer att skickas 

till alla UV-scoutkårer i början av hösten. Perfekt att spela under en patrullkväll när höstmörkret 

kommer! 

 

http://www.sau.nu/allemansrätten


 
 
 

  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 

  

Bifogad artikel – Mens på turen 

Artikeln i bifogad fil brukar vi skicka till 

de ledare som går Upplev-kursen, 

eftersom det är en viktig grej för ledare 

(oavsett kön) att tänka på inför både 

vandring och läger. Att scouterna vet att 

det t.ex. finns mensskydd i sjukvårds-

väskan kan vara en trygghet för de barn 

som får mens, kanske för första gången, 

just på ett scoutläger, och gör det lättare 

att fortsätta delta ändå. Artikeln kommer 

från Friluftsfrämjandets tidning Friluftsliv. 

Jag skickar med artikeln som ett lästips!  

     Bild från tidningen Friluftsliv 

Lästips till UV-scoutboken 

Arbetet med ny UV-scoutbok (för ledare) pågår för fullt och den sista sidan önskar vi skulle bestå av 

bra lästips om t.ex. scouting, friluftsliv, knopar, friluftssjukvård eller andra relevanta böcker/artiklar 

för UV-scoutledare. Har ni en riktigt bra, scoutig bok, som ni tycker bör vara med där? Skriv i så fall 

till mig så kan det hända att tipsen passar där       

 

Glad Kristi himmelsfärds-helg! 

 

Emma Andersson 

UV-scoutkonsulent 

emma.andersson@sau.nu 

076-34 06 833 

 

Kristus har segrat – Vi kan segra! 
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