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• Stämman beslutade att fortsätta att jobba med mångfaldsfrågor utifrån vår 

gula udd ”social tillväxt”. 

• En stor del av stämman ägnades år förberedelserna för Eurocamp 2020.  

Tyvärr blev det lägret inställd på grund av Corona pandemin och 

osäkerheten kring möjligheterna att genomföra lägret med önskat resultat.  

Nästa Eurocamp blir 2024 i Ungern. 

• Köpa RR-prylar från Tyskland 

SRR har ensamrätt att köpa hem material från RR Tyskland. Detta ska dock 

inte hindra att ni i er kår kan beställa varor därifrån via SRR. Ett visst påslag 

kommer att göras för finansiering och hantering. Ha framförhållning och var 

beredd på att det kan ta lite tid. Helst hoppas vi kunna beställa från flera 

kårer samtidigt. Gå till https://www.royal-rangers.shop/ skriv upp vad ni vill 

beställa och mejla de uppgifterna till info@svenskaroyalrangers.se så 

beställer vårt kontor de varorna och vidareförmedlar dem till er. 

• Ett stort TACK till avgående rådsmedlem Lars Sundkvist, Linköping, för all 

den tid och ditt engagemang som du gett Svenska Royal Rangers genom 

åren! och ett stort; Välkommen in i rådet Sandra Torstensson, Trollhättan.  

Vi ser fram emot många trevliga och givande möten framöver. 

• Som ledare i en RR-Kår har du nu möjlighet att få ett inlogg på vår hemsida. 

Väl där hittar du flera sidor av intressant information och material. 

Ni får även som Kår en egen mapp att förfoga över där ni kan lägga 

kårspecifika dokument. Kårguiden har mer information om hur ni kommer 

till de hemliga sidorna 😉 

Som vi tidigare beslutat går temat numera över skolår.  

För år 19/20 är temat ”Naturligtvis med Royal Rangers”.  

året 20/21 är temat ”Gör skillnad” (samma som var för Eurocamp lägret).  

Stämman beslutade att årsmärket skall finnas tillgänglig för beställning till 

höstterminstarten. Håll utkik på vår hemsida efter drama och aktivitetstips. 

Det finns några alternativ till läger i framtiden. Du kommer att ha möjligheten att 

genom din kårguide påverka dessa val. 

o Vilket år önskar vi ha Camporama? år -21/ -22/ -23? 

o Vill vi delta och kanske arrangera Camp Nordic -21/ - 22?  

Tusen tack för de medlemsavgifter vi fått in 2019! Den gör verkligen skillnad för 

SRR. Kom ihåg att budgetera för avgiften även år 2020.  

  

https://www.royal-rangers.shop/
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NTC- delkursen UTE  

På UTE-kursen får du träna på att leda dig själv och andra deltagare i en liten grupp, 

patrull. En stor del av kursen sker utomhus. Du får öva matlagning över öppen eld 

och leva friluftsliv. Allt för att bli trygg i naturen och kunna organisera säkra hajker. 

Läs mer på vår hemsida. I kursen ingår en ledarpärm med modernt fyrfärgstryck. 

Kursen är uppgraderad till ett modernt koncept med tillvaratagen uppgradering 

från tysk & amerikansk Royal Rangers samt svensk scouting. För födda 2002 eller 

tidigare. 

NTT – delkursen ”Äventyr på hög höjd” 

I år är det dags för Röd-delkurs, ”På hög höjd”. Den innehåller bland annat 

Ledarprocessen, Värderingsfrågor i Tonåren, Scoutrötter och scoutteknik, 

Höghöjdsaktiviteter, firning, klättring, höghöjdsbyggen, fallskador, Sele o rep, 

Byggsäkerhet och matlagning på Chipewa kök. I kursen ingår en ledarpärm med 

modernt fyrfärgstryck. Mer info på hemsidan oh där ska du anmälan dig senast 1 

september. Du behöver ha gått NTC för att kunna delta. 

uNTT ” Äventyr på hög höjd”  

uNTT (Ung Nationell Träning Tur), är namnet på vårt nationella äventyr där Du får, 

med andra unga från olika kårer utföra många olika uppgifter och strapatser.  

INNEHÅL: Scouttema. Lägerbål. Problemlösning. Äventyrsbygge. Pionjärbygge. 

Surrteknik. Byggteknik. Fallskador. Chipewakök. Scoutrötter och scoutteknik. 

Äventyrskursen är för er som är födda mellan år 2003 - 2005. Anmälan senast 1 

september på hemsidan. 

 

Den ekumeniska Scoutledarkonferensen ”Redo att leda 20” är planerad till den 4-6 

sep, v36. Arrangör är Nätverket för Scouting på Kristen grund. (Svenska Royal 

Rangers, UV-scout, Equmenia-scout, Salt-scout, Adventist-scout). 

Förra konferensen ”Redo att leda 18” på Nyhem blev en framgång. Vi försöker göra 

om denna framgång på adventisternas stora scoutlägergård Västeräng, norr om 

Motala. Det ekumeniska nätverket är i full gång och arbetar med 

detaljprogrammet. Anmälan är öppen och fram till 1 juni är avgiften 450 kr som 

betalas efter konferensen. Därefter är det 550 kr som gäller. Anmäl dig/er senast 

den 15 aug på www.redoattleda.nu  Vi önskar, trots osäkerheten kring 

arrangemang under hösten, att ni anmäler ert intresse för att kunna gå vidare med 

planerna och förberedelserna inför den helgen.  

 

 

  

http://www.redoattleda.nu/
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Vi har nu fått hem och fyllt på med varor i vår web-shop. 

• Bland annat Guld-silver RR-emblem som sys 

fast på ytterkläder. Diameter 7cm. 60 kr.  

• En nyhet är en Guldfärgad Pin med ett RR 

emblem i färg ca 2 cm stort, kostar 50 kr. 

Under pågående Corona Pandemi har vi valt att på vår hemsida ge förslag till att 

göra Royal Rangers aktiviteter hemma. Vi hoppas att det kan glädja några. Håll till 

godo och ge gärna feedback på hur du upplevt detta. Vi finns på Instagram och 

Facebook, där kan du dela med dig av vad ni gjort och gör. 

Vi vill att alla kårer redovisar sin verksamhet till Pingst Ung. Det medför att vi då är 

med i ansökan av statsbidrag via Pingst ung och får ”en bit av kakan”. Enligt Pingst 

ung och myndigheten MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) 

behöver alla lokalavdelningar, from maj 2020, anta nya Riktlinjer som fastställts av 

Pingst Ung. Det som framför allt är nytt är att i Årsredovisningen skall det framgå 

att man röstat om ansvarsfrihet för ledningsgruppen och att verksamheten 

granskats av en revisor (kontrollant).  

Kom därför ihåg att: Medlemmarna i RR-kåren eller lokalavdelningen skall utse 

egen revisor (kontrollant) utöver styrelsen (ledningsgrupp). I revisionsarbetet i RR-

kåren/RR-avdelningen ingår för en revisor att granska: stadgar (riktlinjer), 

årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, bokslut, medlemsunderlag samt 

demokratiska värderingar och strukturer. Revisionen sammanfattas enklast i en 

revisionsberättelse.  

Se https://www.mucf.se/demokratisk-verksamhet-sa-granskar-vi  

SRR samlar även in kårernas statistik, detta för att SRR behöver underlag för 

europeisk och global rapportering samt kunna utvärdera den nationella 

verksamheten. 

Medlemsbekräftelse 

Det är viktigt att göra en medlembekräftelse redan på VÅRTERMINEN. En del 

kanske inte är kvar under hösten eller tillhör en annan lokalavdelning då. 

Medlemsbekräftelse kan göras digitalt med Pingst Ungs webrapporteringsverktyg 

“People”. Eller med signatur på medlemslista åtföljdt av ledarens digitala 

bekräftelse i ”People”. Varje termin ska dessa bekräftelser göras. 

Glöm inte att se till att nyhetsbrevet når alla ledare och några äldste. 

Planera snarast med dina ledare deltagande i kurser mm. 

Vänliga hälsningar  

Eber Axelsson och Daniel Bergfors 

https://www.mucf.se/demokratisk-verksamhet-sa-granskar-vi

