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Nytt från Göteborgs 
scoutdistrikt! 

DISTRIKTSSTYRELSEN 

Hej! 

I distriktsstyrelsen har vi just lagt en stämma bakom oss, väl 
stöttade av en ideell grupp och ett bra presidium. Vi, och 
förhoppningsvis alla andra närvarande, uppskattade att återigen få 
träffas fysiskt. Vi kunde bl.a. redovisa ett positivt resultat och 
beskriva en verkligt gedigen verksamhet under 2021. Under 
stämman lämnade Anna Nyström som varit distriktskassör, och vi 
tackar varmt för insatserna! Vi tackade även Göran Lilja, Tuve 
scoutkår och Johan Eklund, Backa scoutkår för deras insatser som 
revisorer. På samma tema, men tvärt om, kunde vi på stämman 
välkomna Caroline Duell från Bohus scoutkår som ordinarie 
ledamot i distriktsstyrelsen!  

Arbetsgrupp inför höststämman 
Vill du vara med i distriktets stämmogrupp för höststämman 2022 
för att skapa en så bra mötesplats som möjligt för 
distriktsdemokratin? Vi vill gärna tillsätta en grupp redan nu som 
tillsammans med styrelsen kan ansvara för formerna för höstens 
stämma. Anmäl ditt intresse till kansliet genom att 
kontakta info@gbgscout.se. Höststämman är planerad att äga 
rum den 23 oktober. 

Jamboree 22 
Vi har preliminära siffror på ca 1000 (!) deltagare från distriktet – 
fantastiskt kul!! Vi hade en förhoppning om att få externt bidrag till 
resa/transport, men nu blev det inte så. Vi kommer därför ta upp till 
50 000 kr från medel fonderade för kårernas lägerverksamhet. Mer 
info om transportlösningen finns längre ner i detta brev. 

Kragenäs 
Lägerverksamhet på Kragenäs drar igång under Kristi 

 

https://gansub.com/t/pm/5549937644901/
mailto:info@gbgscout.se


himmelsfärdshelgen med serviceläger och vi har gäster från bl.a 
Frankrike  och Holland som kommer senare i sommar. Vi stöttar 
från styrelsens sida, bl.a. genom inköp av en nyare bil som 
kommer att finnas på Kragenäs under sommarhalvåret och 
användas i andra delar av distriktets verksamhet övrig tid. 

Scoutmuséet 
Vi kan berätta av distriktet nu är medlemmar i föreningen 
scoutmuseet, vi vill på detta enkla sätt stötta deras verksamhet. 
Har du eller din avdelning inte varit där – boka ett besök, det är ett 
sannerligen intressant ställe! Du hittar hemsidan här 

Arbetet närmast framöver 
Styrelsen kommer inom kort att träffa Göteborgsscouternas 
stiftelse för att stämma av ekonomi, vår verksamhet och blicka 
framåt. 

Ordförandeparet kommer att åka på scoutledningsträff i Linköping 
där vi tillsammans med alla andra distrikt i hela Sverige nätverkar 
och utbyter erfarenheter. 

Allra närmast på agendan är att vi kommer vara med och ha en 
kontroll på Äventyret, hoppas att vi ses då! 

 

GEMENSAM TRANSPORT 
 

 

Har ni planerat transporten till sommarens Jamboree 
i Skåne? 

Om inte, så erbjuder distriktet samordnad transport för både 
deltagare och material. Tack vare att det finns en buffert i distriktet 
går det redan nu att sätta priset till 395:- per person eller 
pall  t.o.r. lägerplatsen Norra Åsum, inklusive lån av pallar och 
pallkragar. 

All information och anmälningsformulär hittar du på 
hemsidan 

Sista dag att anmäla sina önskemål är söndag 15 maj!  

 

KRAGENÄS 

Välkommen som värd på Kragenäs i sommar! 

https://scoutmuseetgbg.scout.se/
https://www.gbgscout.se/jamboree22-gemensam-transport/
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Under perioder då Kragenäs har lägre beläggning är du 
som är vuxen och lite bekant med området välkommen 
att vara värd på Kragenäs. I sommar behöver vi 
Kragenäsvärdar mellan mitten av juni och slutet av 
augusti. 

Du som vill vara värd är vuxen och kan ta dig till och från 
Kragenäs själv. Du bor i Pannbergsstugan och får viss ersättning 
för mat och resa. Din insats blir att ta hand om de gäster vi har på 
området och bistå med lite enklare sysslor.  Du får gärna ta med 
din familj till Kragenäs eller dela uppdraget med en kompis. Vi 
antar Kragenäsvärdar löpande så skicka in 
din intresseanmälanredan i dag! 

I sommar behöver vi värdar 

• 3-6 juni 

• 12-19 juni 

• 26  juni - 3 juli 

• 24-31 juli 

• 31 juli – 7 augusti 

• 7-14 augusti 

Kontakt: kragenas@gbgscout.se 

 

RUT 
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Vi vill väldigt gärna bli fler i Rover - och 
UTmanarutskottet! 

Har du alldeles för mycket fritid på dina händer? Eller känner du 
att det är dags att prova nytt? Kanske gillar du också att 
planera/inspirera/utföra arrangemang och vill träffa fler scouter?  

 
Vi träffas ungefär 1-2 gånger i månaden, lite oftare inför 
arrangemang. Då planerar vi våra arrangemang, umgås och träffar 
andra scouter i distriktet! 

 
Känns det för stort att vara med i all planering med RUT, men du 
är ändå liiiite sugen? Fyll i ett kontaktformulär och bli RUT:are! 
Då kontaktas  du innan våra arrangemang och får frågan om du 
vill vara med, och då ger vi mer detaljerad information och tar 
emot alla dina tips eller ideér.  

Följ oss gärna på Facebook och Instagam 

 

MANDALAY 
 

https://forms.office.com/r/mH1me2dGi2
https://www.facebook.com/roverochutmanarutskottet
https://www.instagram.com/rut_gbg/


 

Mandalays hemsida är nu uppdaterad och det 
är förhoppningsvis mycket lättare att navigera 
där. Titta gärna in och läs om skutan och våra 

seglingar!  

Äntligen kan du boka din segling via vår kalender! 

Alla kårer kan boka en segling med Mandalay. Du kan direkt se när 
hon är ledig och lägga en bokningsförfrågan. När vi har klart med 

skeppare så godkänns din bokning. 

Vi är igång med årets arrangemangsseglingar 

Till en arrangemnagsseglig anmälen man sig individuellt och det är 
ett  trevligt sätt att träffa nya kompisar. Ingen erfarenhet behövs!  
Du hittar alla datum i distriktets kalender där det även finns 

länkar till vår bokningssida. Begränsat antal platser. 

Mandalay vill ha fler befäl 

För att fler ska kunna ges möjlighet att segla vill Mandalay utöka 
befälspatrullen. Vi tror att det finns många som har redan har 

behörighet dvs. kustskepparintyg och SRC/VHF-intyg eller annan 
nautisk kompetens. Det enda man behöver komplettera med är 

Mandalays "befälsskola" som innebär är att segla med Mandalay 
och lära sig båten. Läs mer på hemsidan och hör gärna av dig till 

ordförande i Skeppsrådet; Roy Tärnberg 

Följ oss gärna påFacebook 

 

REGIONALA UTBILDNINGSGRUPPEN (RUG) 

 

Regionala utbildningsgruppen RUG väst vill gärna att du ska 
notera helgen 1-2 oktober då "Leda Väst - en helg med 
mersmak" kommer att vara på Flämslätts stiftgård nordväst om 
Skövde. Mer information kommer!  

https://www.gbgscout.se/mandalay/
https://boka.se/calendar/3q8att3d#date=2022-05-01
https://boka.se/calendar/3q8att3d#date=2022-05-01
https://www.gbgscout.se/kalender/kategori/mandalay/
https://www.gbgscout.se/mandalay/befal-pa-mandalay/
mailto:roy.tarnberg@gbgscout.se
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Friluftsutbildning 
För dig som är ny i Scouterna erbjuds nu i maj en grundläggande 
friluftsutbildning;  Redo för naturen - dagstur. Mer 
information  i Folkhögskolans kurskatalog. Välkommen med din 
ansökan!   

Kontakt: utbildningsgrupp.vast@scouterna.se 

 

TILL SIST......... 

Kansliet försöker verkligen ha koll pa ALLT men ibland går vi bet! 
Nu undrar vi om någon vet varför vi har en låda smockfull 
med kamouflagenät i garaget?????? Om du vet så får du gärna 
slänga iväg ett mejl till oss! info@gbgscout.se  
Vi väntar med spänning på svar! 

Häslningar från Olla och Jakob 

Följ distriktet på sociala 

medier! 

Du vet väl att du kan följa 
distriktet digitalt? Dels genom 
vår hemsida givetvis, där 
samlar vi all det mesta om det 
mesta. Men vi finns även 
på Facebook ochInstagram.  

 

 

 

Alla scoutmedlemmar i Göteborgs scoutdistrikt som är födda 2006-01-01 eller tidigare får detta mail. Om 
du eller någon anhörig tycker det här är fel får ni mer än gärna höra av er till styrelsen@gbgscout.se för 

att diskutera saken. 
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