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Bästa museimedlemmar!

Julen 2020 står för dörren, en märklig och annorlunda jul på flera sätt. En jul vi säkert skall minnas 
många, många år framöver! Min förhoppning är ända att dessa minnen inte bara skall ha bestått av 
elände, utan också av minnen som präglats av omtanke om nära och kära, alla vänner, men också 
om alla andra  medmänniskor, både kända och okända!

I år blir det nog av det skälet ytterligare några julkort, kanske också, ett eller flera längre 
telefonsamtal än vanligt, är du bevandrad med sociala medier kan du göra en extra insats även där!

Så här finns hur mycket som helst att göra nu när vi ändå skall sitta i våra lyor och njuta, på egen 
hand eller i kretsen av våra allra närmaste, ja de som vi delar det dagliga hushållet med! 

Råkar ni nu vara 10 som stadigvarande bor tillsammans, så skal ni absolut inte slänga ut 2 av dessa i
en snödriva bara för att ni hört talet 8! Nej, ALLA ni som dagligen och/eller regelbundet träffas 
helst ”under samma tak” skall självklart fortsätta att hänga ihop! Men i övrigt skall ni vara 
återhållsamma, särskilt med gamla farmor, morfar och alla andra som skulle få det extremt jobbigt 
med en svår sjukdom! Ja det gäller gamla polare också! Det var därför jag skrev det med julkort, 
telefonsamtal mm. För om vi nu inte kan träffas är det näst bästa att vi hör av oss på annat sätt!

Så nu lovar vi varandra att vi tar det lugnt över denna jul, nyår och trettondagshelg, så gör vi en 
fantastik insats för både oss själva och för andra!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nu var inledningen slut.....så nu några ord om vår gemensamma nämnare Scoutmuseet!

Det har blivit en sorglig historia, inget är sig likt, vi kan t ex inte träffa våra älskade och inte minst 
vetgiriga scoutbarn på några guidningar på scoutmuseet just nu! Vi träffas inte ens i styrelsen 
längre, utan vi utbyter våra tankar och beslut via E-post och telefoner!
Vad än värre är för museet just nu är att mandatet från er medlemmar har börjat vattnas ur då vi 
ännu inte kunnat genomföra ett årsmöte då vi i våras tvingades ställa in vårt då planerade årsmöte i 
mars under den s k första Coronavågen och vi får nog tyvärr räkna med att det blir samma med 
ordinarie årsmöte 2021!

Så här kan vi inte fortsätta att ha det, vi måste ge er medlemmar inte minst möjlighet att ta del av 
föreningens ekonomi samt yttra sig över denna. Vidare inte minst se över mandaten för de som 
handlägger föreningens olika angelägenheter! Senast när det frågades runt bland de valda 
funktionärer som finns idag, styrelse, revisorer, valberedning med tillhörande suppleanter var dessa 
beredda att jobba vidare, så vi får hoppas detta fortsatt gäller! I början på nästa år januari/februari 
återkommer vi till hur denna process är tänkt att genomföras, utan att fysiskt träffas! Men det blir 
sannolikt ett slags ”omröstningsutskick” som går ut till er medlemmar, där man har att svara på lite 
olika förslag som kommer att ställas! 

Ett  förslag från styrelsen skall ni redan nu få ta ställning till, det är medlemsavgiften som vi 
från 2021 inte har något gällande beslut för, eftersom inget årsmöte genomfördes i mars i år! 
Styrelsens förslag var då att avgiften för 2021 skall vara oförändrad enligt följande;
200: -/är för s k Enskilt medlemskap, 250: -/år för s k Familjemedlemskap och 300: -/år för 
medlemskap av organisationer (scoutkårer, scoutdistrikt, scoutgillen m fl)! 
Synpunkter med tillstyrkan eller avslag returneras med s k ”vändande post” (svara på detta mejl 
alt. brev) Vid brevkontakt skriv till vår kassör Ann-Britt Lundin, Hultvägen 24, 443 42 Gråbo
Uteblivet svar (inget mejl eller brev) kommer att tolkas som tillstyrkan av styrelsens förslag! 
SENAST 31 december innevarande år vill vi ha svar! TACK!



Lite om årets medlemsavgifter!

Det är fortfarande ett antal (fast inte så många) som ännu ej erlagt medlemsavgift för 2020, trots 
flera påminnelser, men det är nog inte troligt att vi påminner fler gånger för detta år! Nu får vi se 
hur det blir för året som kommer! Vi skall försöka vara tydliga när vi i början på året skickar ut 
anmodan om att erlägga medlemsavgiften!

I detta sammanhang vill vi redan nu TACKA de medlemmar som redan nu valt att erlägga avgiften 
för 2021 och inte minst också de medlemmar som valt och haft möjlighet till att ”krydda” sin 
medlemsavgift med ett EXTRA bidrag som gåva till Scoutmuseet! Stort och varmt TACK!

Nästa gång hörs vi förhoppningsvis i månadsskiftet januari/februari 2021!

Nu blev det både långt och mycket, men jag hoppas ni har haft både tid och kraft att läsa!

Föreningen Scoutmuseet Göteborg 

Med vår ordförande Lennart, vår styrelse och övriga valda funktionärer.
 

Önskar er ALLA en riktigt God Jul 2020 och ett Gott Nytt År 2021 

Vid pennan/datorn

Per-Eric, sekreterare  
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