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Hej Scouter! 
 
Nu var det dags för ett nytt år med nya möjligheter och nya äventyr! Vad vill du göra - bara 
vara aktiv inom egen kår, hjälpa till att göra året ”skôj” för de unga scouterna i distriktet eller 
hjälpa till på läger?  Vad du än vill och kan ”Lycka till” för det är du värd. Tror att många 
tvekar att ”ta ett kliv”, då man inte tror sig kunna/passar för en uppgift men har man inte 
provat, så vet man inte.  
Själv tog jag på mig att vara kassör i distriktet för 5 år sen, en av de roligaste uppgifterna jag 
haft. Träffade och lärde känna ett antal scouter som jag numer kallar ”Vänner” och det är med 
saknad jag nu lämnat styrelsen men kommer nog att på något sätt fortsätta verka inom 
distriktet för att få umgås med er alla. Hoppas få se många av er redan på kommande 
”Vinterhajk” och Distriktsdagen som är två hajker jag tycker mycket om. 
Sen behövs det alltid folk till ”öppningshelg” på Viken, stöd till ”Vikenlägren” och även på 
Regionslägret på Kragenäs i sommar! Vi ”gamlingar” (Rover och uppåt) behövs för att 
möjliggöra scoutverksamheten och då inte bara att för ”sitta i styrelsen” - för där blir inte allt 
det praktiska arbetet gjort, utan finns alltid ett behov av hjälp (funktionärer) för att ett 
arrangemang skall fungera. Vet att det finns ett antal ”eldsjälar” (ni är underbara!) där ute 
men det behövs alltid fler. Nedan finner ni kommande annons för vårt regionsläger Stim, där 
det ännu finns plats för fler funktionärer. Man måste inte ha ”huvudrollen” utan varje funktion 
kräver flera för att lyckas. 
Här slutar jag för denna gång och önskar er alla ett trevligt år med nya upplevelser! 
Karl-Åke ”Kåke” Hell 
 
Regionslägret STIM 2020 
PROGRAM 
I sommar träffas vi på Kragenäs för en fantastisk lägervecka!  
Ta chansen och skapa en härlig upplevelse för scouter i väst 
genom att engagera dig i programgruppen för STIM 2020.  
Vi satsar på ett program som för scouter närmare varandra och 
där naturupplevelsen och delat äventyr är fokus. 

Vem är du?  

Du brinner för scoutäventyr och gillar att skapa aktiviteter för både nya och rutinerade 
scouter. Vi söker dig som antingen är en idéspruta eller gillar att förverkliga både möjliga och 
omöjliga idéer. 

Tveka inte längre utan susa in på liv.scout.se/lako och anmäl Ditt intresse. 
 
MAT 
I sommar träffas vi på Kragenäs för en fantastisk lägervecka!  
“Ingen mat, inget läger” kanske inte är ett talesätt, men utan smarrig och nyttig mat så blir 
lägerupplevelsen inte lika toppen! Mat är inte bara en livsnödvändighet utan även ett sätt att 
umgås, och på STIM 2020 vill vi att maten både är klimatsmart och delikat! 

Vem är du? 

Du gillar roliga recept eller planeringsark i excel. Du förstår eller har ett intresse av att 
uppleva den logistiska komplexiteten i att få ett par tusen scouter mätta. Varje dag! 

Tveka inte längre utan kasta dig in på liv.scout.se/lako och anmäl Ditt intresse.

Foto: Natalie Malic 
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Hej alla! 
 
Det känns nästan som vår i luften ute 
och det där med snö och vinter 
räknar jag liksom inte med längre… 
Nu får vi se framåt - det är flera 
roliga, spännande och utmanande 
aktiviteter på gång som ni kan läsa 
om här i Blat – Myshajken, 
Vinterhajken och inte minst 
OperationVildmark kommer alla att 
arrangeras under februari. Missa inte 
dessa tillfällen att pigga upp den 
närmaste månaden! 
 
Utbildningshelgen Leda väst som 
gick på Flämslätt, blev väldigt lyckad 
har jag hört och det var en hel del 
deltagare från distriktet med. Nu 
kommer det även att erbjudas en 
workshop i ”Anpassat ledarskap och 
våldsprevention” i Väring 22 mars. 
Anmälan görs till Scouternas 
Folkhögskola och det kommer mer 
info i deras kurskatalog och även på 
distriktets hemsida.  
 
Inrapportering till bonussystemet är 
alltid aktuellt. För att underlätta 
bonusansökningen nästa år, ligger 
blanketten för rapportering av 2020 
års aktiviteter på distriktets hemsida 
https://skaraborg.scout.se/ladda-ner/ 
Det kan vara smidigt att fylla i undan 
för undan istället för att spara till 
slutet av året. 
Blanketten kommer också att mailas 
till kårens epostmottagare.  
 
Nu önskar jag er alla härliga scout- 
upplevelser, fin gemenskap och en 
skön vårvinter. 
Kram / Solveig 

  
 
 

Tack till er som 
skickat in texter och 
material till Blat!   
Som ni vet bygger Blat 
på inskickat material.  
 

 

 
 
 
 
Blat 2020  Manusstopp Utgivning                
1  15 januari 3 februari 
2  15 mars 1 april 
3  18 maj  1 juni 
4  15 augusti 1 september 
5   15 september 1 oktober 
6  15 november 1 december
  
Ansv utgivare: Distr.ordf Tobias Fransson 
tel: 0730-40 31 19 
Redaktion: Skaraborgs scoutdistrikts kansli 
Solveig Ekman, tel 0761-41 28 01 
 
Blat är upplagt på distriktets hemsida 
www.skaraborg.scout.se 
 
Adress: 
Skaraborgs scoutdistrikt 
Green Tech Park 
Gråbrödragatan 11 
532 31 SKARA 
 
Telefon 0761-41 28 01 
Epost: info.skaraborg@scouterna.se 
Hemsida: www.skaraborg.scout.se 
 
Öppettider för kansliet 
Måndagar 09-15  
Tisdagar   09-15 
Onsdagar 15-20 
Torsdagar 09-15 
Lunch kl 12-13 
(Med reservation för ändringar.)  
 
Välkomna att titta förbi!                         
Ring gärna innan för säkerhets skull för att 
veta att jag är på plats

Foto: Pixabay/hpgruesen 
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Dala	scoutkår	
	

 
 

Under hösten delade vi upp våra grupper 
ännu ett snäpp, då vi glädjande nog fick 
många nya små spårare. Dala scoutkår hade 
två bra ställen att ha möten på, men för att 
hålla grupperna närmre varandra och inte 
sprida ut oss runt vår stuga, påbörjade vi 
tillsammans med våra scouter en ny 
mötesplats. Det resulterade också i att alla 
våra tre grupper, kan ha möten samma 
dagar. 
 
Vi hade alltså en plats klar, nu var det bara 
att påbörja planeringen!  
 
Våra scouter fick göra egna ritningar och 
komma med förslag på vad vi behöver för 
att hålla möten. 
Det resulterade i tillsammans med oss 
ledare och hjälpande föräldrar: 
Ny eldstad, bord med sittplatser men även 
en sittgrupp. 
 
Vi grävde ur innan start och byggde till en 
altan, grävde ur och byggde sarg för singel.  
Scouterna har murat upp eldstaden och 
räknat på hur många vi är, så alla ska få 
plats. Hjälpande föräldrar har under 
terminen hjälpt oss såga till sittplatser till 
detta. 
 
 
 
 

 
För bordets del, har de fått hyvla, fila och 
slipa på det nya stora bordet som vi är 
jättenöjda med. 
Skivan vilar på liggande stockar, som 
tillsammans bygger en fast bänk.  
 
Till den flyttbara platsen har scouterna fått 
bygga, skruva och hjälpa varandra att 
tillsammans i mindre grupper skruva pallar 
och bord. De har filat och sandpapprat en 
fin yta.  
Vi kommer under våren att fortsätta med en 
del på byggtemat, scouterna saknar själva 
några stubbar där de kan sitta och tälja.  

 
Nu startar snart en härlig vårtermin! 
Hälsningar/ Jenny Otter och Dala scoutkår
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Myskväll för Utmanare- och Rover scouter 

Alla	utmanar-	och	roverscouter	är	välkomna	på	myskväll	och	
	välkomna	att	stanna	kvar	som	funktionärer	under	Vinterhajken.	

Var: Värings Scoutstuga 

När: Myskväll fredagen 7 februari, Vinterhajken 8-9 februari. 

Tid: Start kl. 19.00 på fredag, slut kl. 11.00 på söndag 

Pris: 100 kr för myskvällen. (Summan faktureras respektive kår). 

Ni bjuds på middag på kvällen och frukost dagen därpå. Stannar ni kvar som funktionärer 
under Vinterhajken bjuds ni på enklare lunch, middag samt frukost utan extra kostnad. 

Vi sover inomhus på golvförläggning, men man kan medta eget tält om så önskas. 

Myskvällen kommer i huvudsak ske inomhus, men ha med kläder efter väder. Vinterhajken 
kommer i huvudsak ske utomhus. Ta med den utrustning ni önskar ha för en dag ute på 
station. 

Anmälan görs senast söndagen den 2/2 till info.skaraborg@scouterna.se 
Meddela deltagarnas namn, födelsedata, kår samt eventuell specialkost. 
Eventuell avanmälan görs senast 48 timmar innan aktiviteten börjar. Därefter faktureras 
myskvällen. 
 
Kontaktperson: Skaraborgs scoutdistrikts programgrupp 
Johannes Lundgren  0708-607713   johannes.lundgren@hotmail.com 
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Vinterhajken 2020 

 
 

Vem är din favoritkaraktär? En person, en snögubbe, kanske en ren? 

Ja, det finns många man kan stöta på i denna fantastiska vintervärld! 

Så packa väskan och kom å hälsa på i denna magiska vintervärld!  
 

Vinterhajken	är	en	hajk	för	spårarscouter,	upptäckarscouter	och	äventyrarscouter. 
	Var:	Värings	scoutstuga	

	När:	Lördag	8	februari	–	söndag	9	februari	2020	
Tid:	Start	ca	kl.	10.00	på	lördag,	slut	kl.	11.00	på	söndag		
(för	spårarscouter	är	det	slut	kl.	22.00	under	lördagen)		
	Pris:	120	kr	per	deltagare	(kostnaden	faktureras	kåren)	

	På	hajken	bjuds	det	på	middag	och	kvällsmacka	under	lördagen	samt	frukost	på	söndagen.		
Ta	med	egen	lunch	som	äts	ute	på	vandringen	under	lördagen.	

	Upptäckarscouter	sover	inomhus,	äventyrarscouter	sover	utomhus	i	eget	medtaget	tält.	
Ledare	eller	annan	vuxen	från	den	egna	kåren	ansvarar	för	scouterna	under	vistelsen	på	

hajken.	

	Anmälan	görs	senast	söndagen	den	2/2	till	info.skaraborg@scouterna.se	
Meddela	deltagarnas	namn,	födelsedata,	kår	samt	eventuell	specialkost.	

Ev	avanmälan	görs	senast	48	timmar	innan	start,	därefter	faktureras	hajken.	

	För	mer	info,	kontakta:	
Johannes	Lundgren	–	070	860	77	13	

	

Välkomna!	
Skaraborgs	scoutdistrikts	programgrupp		
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Workshop	i	Anpassat	ledarskap	och	

våldsprevention	
kommer att erbjudas alla ledare i distriktet 
Plats: Värings scoutstuga 
Datum: Söndag 22 mars. Boka datumet redan idag! 
 
Mer info kommer snart. Håll utkik i Folkhögskolans kurskatalog, Skaraborgs 
scoutdistrikts hemsida och på Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skaraborgs scoutdistrikts vårstämma  
 

När: Onsdag 15 april kl 19.00  
Var: Green Tech Park, Gråbrödragatan 
11 i Skara 
Kallelse och röstlängd kommer att 
skickas med epost till kårens 
epostmottagare senast 15 februari.  
Motioner ska ha kommit in till 
Skaraborgs scoutdistrikts kansli senast 
17 mars. 
Stämmohandlingar skickas ut till kåren 
med brev och epost samt publiceras på 
hemsidan www.skaraborg.scout.se 
senast 24 mars 
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Vikensommar 2020  
Sommarens bästa lägerupplevelse! 

 
Varje sommar sedan 1962 har läger för scouter och funktionshindrade ungdomar 
arrangerats på scoutgården Solviken som ligger vid sjön Viken. Tanken med 
lägren är att ungdomar med olika förutsättningar tillsammans ska få uppleva och 
utforska scouting. Lägren innehåller vandringar, hantverk, lekar, kanotpaddling, 
bad, lägerbål, utflykter och mycket annat som hör Vikenläger till. De som varit 
på läger på Viken kommer gärna tillbaka. 
En gång Viken – Alltid Viken! 
 
ÄventyrarViken 12-18 juli (söndag-lördag)  
Läger för dig som är född 2005 -2007.  
Avgift: 700 kr om du är medlem i Skaraborgs scoutdistrikt, 
annars 1250 kr. 
Anmälan senast 30 april. 
 
UtmanarViken 19-25 juli (söndag-lördag) 
Läger för dig som är född 2002-2004.  
Avgift: 700 kr om du är medlem i Skaraborgs scoutdistrikt, 
annars 1250 kr. 
Anmälan senast 30 april. 
 
Vikenveckan 20-23 juli (måndag-torsdag) 
Läger för funktionshindrade i alla åldrar, 
tillsammans med sina assistenter och 
scouter. Programmet under lägret anpassas 
efter gruppen och med mycket lek och bad. 
Övernattning sker i Vikens fasta vindskydd 
kallat ”Huket”. 
Avgift 500 kr om du är medlem i Skaraborgs 
scoutdistrikt, annars 1150 kr. 
Anmälan senast 30 april. 
 
 
Anmälningsblankett finns att ladda ner från Skaraborgs scoutdistrikts hemsida 
www.skaraborg.scout.se/viken  
 
Medlemskap i Skaraborgs distriktskår: Du som inte är medlem i någon scoutkår kan bli 
medlem i Skaraborgs distriktskår. Medlemsavgiften under 2020 är 132,50 kr/termin. 
För medlemskap kontaktas Skaraborgs scoutdistrikts kansli. Telefon 0761-41 28 01 
Epost: info.skaraborg@scouterna.se 
 
 
 
 

Foto: Tobias Fransson 

Foto: Mikael Andersson  
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LÄGERBREV 1 

STIM 2020   
Hej! 

 

Här kommer äntligen första lägerbrevet för STIM 2020 som tar plats på 

Kragenäs nästa sommar. 

 

Lägret fokuserar på utmanande och roliga aktiviteter för patrullen och 

ledare där vi vill skapa relationer och hållbara samarbeten. Vi bygger 

lägret på Scouternas strategi om att utveckla scouter till förebilder och 

att överträffa scouternas förväntningar i varje möte. 

 

Givetvis är lägret för alla scouter, från Spårare och uppåt, och vi satsar 

på ett bra och omfattande program även för Utmanare/Rover. 

 

Kortfakta 
Lägernamn: STIM 2020 

Plats: Kragenäs  

Datum: 25 juli till 1 augusti, 2020 

Målgrupp: Alla, från Spårare och uppåt 

Anmälan: Öppnar efter julledigheterna 

Kostnad: 1500-1700 kr för hela veckan, exakt kostnad och varianter kommer när 

anmälan öppnar. 

Hur: Klimatsmart och tillsammans! 

 

Om ni vill ha koll på läget så spana in vår hemsida på liv.scout.se. Där 
kan ni även intresseanmäla er kår! Följ gärna planeringsarbetet på 

facebook.com/Stim20. 
 

Ha en go jul och ett gott nytt år så hörs vi igen efter ledigheterna! 

 

Hälsningar 

LÄKO för STIM 2020 
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Skaraborgs	scoutdistrikt	på	instagram	
 

Skaraborgs scoutdistrikt finns nu på Instagram och vill väldigt gärna dela vad som 
händer i kårerna runt om i distriktet. Har DU bilder eller filmklipp från hajker, läger, 
möten, vandringar eller annat som ni gjort tillsammans med någon av distriktets 
scoutkårer? Maila då dessa till sofi.hassel.hedihn@hotmail.com eller skicka som 
PM på Facebook (Skaraborgs scoutdistrikt) eller Instagram 
(Skaraborgs_scoutdistrikt). Skicka gärna med en kort text som berättar om 
bilden/filmen. Det behöver inte vara nya bilder/filmer, utan går även bra med äldre så 
länge de inte är för pixliga. Tänk bara på att de personer som syns i bild måste ha 
godkänt att den publiceras! 
 
Vissa kårer ha redan egna Instagram-sidor och det tycker vi såklart är jättekul! Vi 
regrammar gärna redan uppladdade bilder, skicka ett meddelande och dela bild så 
kommer den upp hos oss. 

 
Du kan också använda 
hashtaggen 
#skaraborgsscoutdistrikt på 
din scoutkårs eller din egna 
Instagrams inlägg. Hjälp oss 
knyta ihop distriktet och göra 
det enklare för oss och andra 
att se vad som händer runt om 
i Skaraborg! 
 
Vi ses @ 
Skaraborgs_scoutdistrikt! 
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Fonder	förvaltade	av	Skaraborgs	scoutdistrikt	
 
Vegas fond inrättades av Skaraborgs 
scoutdistrikt enl stämmoprotokoll 1957 
Fondens ändamål är hjälp till scoutarbete bland 
handikappade barn inom distriktet. 
Enligt DS beslut 81-01-20 kan medel även 
utbetalas efter genomgången Treklöver Gilwell 
och Högre ledarutbildning med 400 kr efter 
ansökan. 
Utdelning ur fonden beslutas av 
distriktsstyrelsen. 
 
Fältfond inrättades på DST 1988-10-22 
Fondens ändamål är direkt ekonomisk hjälp i 
uppstartsskede för ny kår för inköp av material. 
Fördelning av medel ur fonden görs av DS. 
På DST redovisas samtliga uttag under året.  
Medel till fonden avsätts av DST i samband 
med föregående års vinst/förlust. 
 
Distriktslägerfond inrättades på DST 1988-10-
22 
Medel ska endast användas inför och i samband 
med distriktsläger inom Skaraborgs distrikt och 
då endast till att täcka kostnader som har direkt 
upphov i lägrets förberedelse och 
genomförande. 
Uttag av medel beslutas av DS efter förslag från 
lägerkommitté. 
Medel avsätts av DST vid beslut om fördelning 
av föregående års vinst. 
Regler av fonden kan endast ändras av DST. 
 
Utbildningsfonden inrättades på DST 1996-
10-27 
Ändamålet ändrades på DST 2009-10-25 
Fondens ändamål är att stödja enskilda scouter i 
distriktet att delta i förbundsutbildningar och 
arrangemang för att kunna utvecklas i 
distriktsarbetet.  
Medel kan sökas för deltagaravgifter i 
förbunds- och rådsutbildningar samt 
arrangemang, t ex Treklöver Gilwell, Blå hajk, 
Biscaya etc.  
Ansökan ställs till distriktsstyrelsen med en 
spec. över planerad utbildning, kostnader samt 
ev övriga erhållna bidrag från scoutkår, 
kommun eller annan fond. 
Distriktsstyrelsen kan besluta om bidrag till 
högst 75 % av kostnaderna, bidraget kan  

 
T/G fonden inrättades på DST 1989 
Ändring DST 2009-10-25 
Fondens ändamål är att hjälpa kostnadsbärare 
som inte får bidrag från annat håll med bidrag 
till kursavgiften. 
Beviljas av DS efter redovisning av 
kostnader/bidrag. 
Medel avsätts varje år för att svara mot behovet. 
 
Thure Elgåsens fond inrättades av Skaraborgs 
scoutdistrikt och Elsa Elgåsen 1986 
Fondens ändamål är att främja PR-arbete inom 
Skaraborgs scoutdistrikt. 
Ex v bidrag till enskilda medlemmar eller kårer 
för PR-ändamål. Stipendie till ”Årets bästa 
scoutrepotage” i läns/rikspress, kostnader vid 
framtagande av Blat. Även andra ändamål som 
låg Thure Elgåsen nära. Syftet är att 
vidmakthålla minnet av Thure Elgåsen. 
Fonden förvaltas av DS 
Den årliga utdelningen för ej vara större än att 
fondens kapital vid årets början, behålles 
oförändrat. 
 
 
Baltikumfonden inrättades på 
distriktsstyrelsens möte 1993-01-16 
Fondens ändamål är att stödja scouting 
utveckling i och öka det internationella utbytet 
med Baltikum. Bidrag lämnas till projekt som 
syftar till att hjälpa baltiska scouter med 
ledarutbildning, deltagande i skaraborgska läger 
samt anskaffning av utrustning. 
Ansökan ställs till DS med projektbeskrivning 
och tidsplan. Redovisning ska presenteras 
senast 3 månader efter avslutat projekt. Senaste 
ansökningsdagar 15 februari och  
15 september. 
Medel anslås av distriktsstämman vid beslut om 
föregående års vinst/förlust. 
 
Almqvist donation inrättades på 
distriktsstyrelsens möte 81-01-20 
Fondens ändamål är att främja ledarutbildning 
inom distriktet. Fondens medel får aldrig 
understiga 500 kr. 
 
Pumpes fond – ingen information har hittats 

Maximalt tillsammans med övriga erhållna 
bidrag uppgå till 100 %. Medel avsätts vid DST 
för att svara på behovet. 
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Kårer som skriver i Blat  
 
I varje nummer skriver en scoutkår om något de gjort, i detta Blat fick vi läsa om Dala 
scoutkårs byggprojekt.  ”Kåren sida” är till för att vi ska se vad som händer i alla kårerna någon 
gång då och då. Det behöver inte vara några stora saker ni tar upp, ett avdelningsmöte är också 
intressant. Nästa gång är det Essunga scoutkår som står på tur att berätta.  
Bifoga gärna en bild i separat jpegfil! Välkomna att skicka in! 
 
Blat 2020 Manusstopp   Kår 
2  15 mars   Essunga 
3  18 maj    Falköping 
4  16 augusti   Forshem 
5  15 september   Götene 
6  15 november   Karlsborg  
 
 

Ändringar i adressmatrikeln  
 
Distriktets kassör Håkan Tropp: Postnumret ska vara 541 30 SKÖVDE 
Vikengruppen Hedwig Mehrén: Telefonnummer 0708 – 82 76 26 
 
Meddela gärna till kansliet om kontaktuppgifterna i matrikeln behöver ändras. Då tar vi med 
det i Blat och matrikeln kan hållas uppdaterad. 

 

 

Bonusblankett 2020 kan nu laddas ner från distriktets 
hemsida och den kommer även att skickas till kårens 
epostmottagare i dagarna.  
Detta för att ni redan nu ska kunna fylla i deltagande 
inför nästa års bonusansökan.  
Har ni någon fråga om bonussystemet kontaktar ni 
kansliet i Skara. 
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Tidsplan 2020 
 
Januari 
15 Manusstopp Blat 1 
18-19 Lång-DS 
25-26  Leda Väst Flämslätt * 
 
Februari 
1 Blat 1 kommer ut 
7 Myskväll för Utmanare/Rover* 
8-9 Vinterhajk * 
26  Ds-möte 
28-29 Operation Vildmark * 
 
Mars 
15  Manusstopp Blat 2 
18  Ds-möte 
19  Distriktsforum * 
 
April 
1 Blat 2 kommer ut  
15 Ds-möte 
15 Vårens distriktsstämma * 
18-19 Öppningshelg Viken  
23  Sankt Georg 
 
Maj 
16-17 Guldkniven * 
17 Distriktsdagen* 
18 Manusstopp Blat 3 
19 Ds-möte (tisdag) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Juni-Juli-augusti 
1/6 Blat 3 kommer ut 
12-18/7 Äventyrarviken 
19-25/7 Utmanarviken 
20-23/7 Vikenveckan 
v 31 Regionsläger * 
16/8 Manusstopp Blat 4 
 
September 
1 Blat 4 kommer ut 
5-6 Lång-Ds 
15 Manusstopp Blat 5 * 
21 Scouternas dag 
23  Ds-möte 
 
Oktober 
1 Blat 5 kommer ut 
8 Distriktsforum* 
16-18  Jota-Joti 
18 Ds-möte 
18 Höstens distriktsstämma 
24-25 Stängningshelgen Viken 
 
November 
6-7 Hjorthajk * 
15 Manusstopp Blat 6 
 
December 
1 Blat 6 kommer ut 
2 Ds-möte 
 
 
 
Aktiviteter som är markerade med * är 
bonusberättigade. 
Bonus kan även sökas för kårgemensamma 
aktiviteter och kårutveckling. 
Mer info om bonussystemet ligger på 
distriktets hemsida 
https://skaraborg.scout.se/ladda-ner/ 
Eller ring kansliet 0761-41 28 01 
 
 
  
 

  


