
Guldfeber

Sommarlägret 2023

Hej Scouter, Ledare och Scoutföräldrar.

här kommer viktig information om sommaren scoutläger i Kopparbo. Vänligen läs igenom all text 
så ni vet vad som gäller för lägret och hur anmälan går till.

Bifogat finns också den officiella inbjudan till Guldfeber i Kopparbo

Följande hållpunkter gäller:

16 April: senaste dagen för att göra anmälan på våran hemsida, enkoping.scout.se/guldfeber/ 
Hälsodeklaration och kontaktuppgifter fylls i. Som bekräftelse får ni ett mail från 
kåren där det också framgår hur betalning ska ske.

30 April: inbetalning av första delen av lägeravgiften (1000 kr respektive 500 kr)

30 Juni: inbetalning av återstående del av lägeravgiften (900 kr respektive 400 kr)

Kostnaden för lägret uppgår till 2400 kr för helvecka och 1450 kr för kortveckan (Bäver och 
Spårare).
Som vi tidigare har meddelat så kommer kåren, genom att genomföra gemensamma aktiviteter 
sänka avgiften så att de blir för scouterna 1900 kr för helvecka respektive 900 kr för kortvecka.

Föräldrar som vill åka med, betalar full avgift, 2400 kr för helvecka och 1450 kr för kortveckan.

Ledare betalas av kåren. Som riktmärke har vi 1 ledare per 5 scouter.

Observera att ledare och föräldrar också måste också anmäla sig via våran hemsida.



Lägret genomförs i samarbete med Sensus
Samarbetet innebär att samtliga deltagare kommer att registreras i en studiecirkel. Detta görs kårvis.
Ca 20% av kårens deltagare får rollen som cirkelledare och får i uppgift att efter lägret registrera 
närvaron via en webbtjänst. Genom att samarbeta med Sensus kan vi frigöra mer resurser och göra 
ett bättre läger för alla deltagare. Mer information kring detta kommer senare.

Registerutdrag
Alla deltagare över 15 år som på lägret kommer att ha en ledar- och/eller funktionärsfunktion ska
ha uppvisat ett ”begränsat registerutdrag ur belastningsregistret”. Registerutdrag ska också visas 
upp av medföljande föräldrar. Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.

Registerutdraget är kostnadsfritt och beställs via följande länk:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/

Enligt Scouternas riktlinjer ska registerutdrag uppvisas när man tillträder ett uppdrag eller vart 
tredje år. Här kan du ladda ner Scouternas riktlinjer för registerutdrag 2022: Scouterna

Trygga möten
Alla ledare/funktionärer över 15 år, liksom medföljande föräldrar, ska också ha gått 
webbkursen Trygga möten. Genomförd utbildning registreras automatiskt i Scoutnet för 
medlemmar.

Länk till utbildningen: https://webbkurs.scouterna.se/login/index.php

Sensus bjuder de medföljande föräldrar som inte är medlemmar i Scouterna på kursen. Mer 
info om detta kommer i god tid innan lägret.

Enköpingsscoutkår ansvarar för att samla in informationen från registerutdrag och genomförd 
utbildning (Trygga möten). Icke medlemmar i scouterna kommer att behöva visa upp det diplom 
som man erhåller då man gjort utbildningen.

Därför kommer ni att behöva visa upp Registerutdrag och kursdiplom för Kårordförande och Vice 
kårordförande så vi kan sammanställa informationen till lägret.

Har ni frågor så är ni välkomna att kontakta mig på telefon 0766 334516 eller mail 
mikael@fregelius.se

Nästa lägerbrev beräknas komma under maj.

Då ser vi fram emot ett intressant och spännande läger sommaren 2023

Hälsningar

Mikael Fregelius

Kårordförande
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