Lägerbrev 3
Hej igen, alla lägerintressenter! Nu öppnar definitivanmälan till Flight
SB50. Nedräkningen kan således börja på riktigt. Idag den 1 februari är
det 155 dagar kvar. Hoppas ni i kårena planerat in en kväll med
programförslaget som bfogades i förra lägerbrevet och att det kommer
bli en lyckad kväll.

Var finns informationen?
Lägret har en hemsida www.norrasmaland.scout.se/arrangemang/sb50/ . Här samlas all information
som finns inklusive lägerbrev och andra dokument för nedladdning.
För att inte missa någon viktig information. Anmäl prenumeration på kommande lägerbrev via
hemsidan. Vill du istället avanmäla dig för fler lägerrelaterade utskick, maila flight.sb50@gmail.com
Glöm inte att följa lägret på Instagram @flightsb50. Kåren får också gärna tagga sina
lägerförberedelser med #FlightSB50

Anmälningsläget
Som vi tidigare skrivit är vi runt 450 preliminänmälda fördelat på 13 kårer. Skuggebos lägerområde är
stort så är din kår intresserad finns det fortfarande gott om plats.
Anmälan kommer att ske via Scoutnet. Det innebär att respektive kår behöver utse en ansvarig för
anmälan, den personen måste ha en av följande
roller i systemet; arrangemangsansvarig,
kårordförande, medlemsregistrerare, eller vice
kårordförande. Anmälan kommer att hållas
öppen mellan 1 februari till och med 5 april.
Under hela denna period är det möjligt att göra
justeringar i anmälan. Så vänta inte med att
börja registrera. Fakturan kommer att skciaks ut
efter att anmälan är stängd.
Länk för anmälan:
https://www.scoutnet.se/activities/register/for/activity/973

Anmälningslappar, affischer och flyers
Bifogat detta lägerbreb finns en anmälningslapp som scoutkåren kan välja att använda till sina
scouter. Vi skickar ut den i worformat och det står kåren fritt att ändra i texten efter behov. Gällande
annat informations material affisch och flyers ligger dessa på hemsidan.

Lägerbrev 3
Funksituation
Som de ser ut i dagsläget har vi nu fyllt upp med de funktionärer vi behöver.

Kommande lägerbrev
Lägerbrev 4 kommer i slutet av april då med en massa matnyttig information om bra att ha saker,
matsedel, byindelning osv. I mars kommer också en liten påminnelse om anmälan, men inte ett helt
brev.

Längtar ni?, Det gör vi!
/LÄKO för Flight SB50.

