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Redan nu blickar vi fram emot ett nytt händelserikt år. Tänk vad det skulle betyda 

lokalt och nationellt att ALLA ledare på ett eller annat sätt är med på åtminstone 

ETT event. Dessa event planerar vi för under kommande år är: 

20 Mars – Stämma i Borlänge 

16-18 April – NTC Inne + IK i Örslösa 

17-19 September – Kurshelg med NTC Ute, uNTT, NTT 

 

Årstemat för skolåret 20/21: Gör skillnad. Årsmärke 

finns att beställa på hemsidan. Där kommer även ett 

drama finnas om ”Nya Sverige – en svensk koloni”. 

Ett svenskt koloniprojekt i Nord Amerika, men också det 

första svenska missionsprojekt på 1600-talet. Dramat är indelat i 4 akter som kan 

framföras i valda delar vid olika tillfällen. 

Del 1 Ankomsten 

Del 2 Delaware 

Del 3 Militärmakter 

Del 4 Tacksägelsedagen 

 

Som vi tidigare beslutat går temat numera över skolår.  

Material, lägerbålsdrama, årsmärke mm kommer att föreslås till 

stämman. Har du ett eget förslag så mejla oss och ta med din idé 

till Stämman. 

Den 20 mars har vi Nationell Stämma år 2021. Förhoppningsvis kan vi träffas fysiskt 

och då är vi välkomna till Borlänge Pingstkyrka. Stämman handlar om nästa 

läsårstema, sedvanliga förhandlingar, senaste RR-nytt (i Sverige men även om 

Norden och internationellt) och gemenskap förstås. Så anmäl din närvaro före 1 

mars på hemsidan. Planera gärna in så att ni kan komma fler från er kår. 

Naturligtvis kommer vi följa de restriktioner så som gäller vid det tillfället och har vi 

inte möjlighet att träffas på plats så arrangerar vi ett digitalt möte online.  

Hur som helst så boka in datumet i din kalender.  

? 
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Vi är tacksamma för att kårerna har skött inbetalningarna av medlemsavgifterna. 

Det är en av stommarna i vår ekonomi. Kom ihåg att budgetera årsavgiften för 

2021. 

En annan av stommarna är Statsbidrag, som vi får i samarbete med Pingst Ung. 

Det är nu hör tid att förbereda och genomföra årsrapportering till Pingst Ung. 

Redovisningen ska göras före årsskiftet. Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse 

och medlemsbekräftelse ska läggas in i Pingst ungs webverktyg People. Till detta 

finns mallar som stöd både på Pingst Ungs hemsida men även på vår hemsida under 

fliken ”Ladda ner”. Det finns nu nya Riktlinjer som måste antas och följas. Om ert 

årsmöte äger rum under höstterminen 2020 eller 2021 måste årsmötesprotokollet 

följa Pingst Ungs mall med stöd av Pingst Ungs lathund samt att man måste anta 

Pingst ungs nya riktlinjer. (Har ni haft årsmöte under våren så skickar ni in de 

handlingarna) 

Redovisningen kan ske med fördel per avdelning (då ger det mer i bidrag) men det 

går även att göra en för hela kåren. En lokalavdelning ska bestå av minst tre 

medlemmar. Av de bekräftade medlemmarna måste 60 % vara mellan 6-25 år. 

Åldern räknas alltid till innevarande verksamhetsår 

Kom ihåg att ert medlemsunderlag skall innehålla: 

Lokalavdelning, verksamhetsår, för och efternamn, postadress, postnummer, 

postort, födelsedatum år-månad-dag, kön samt bekräftelsedatum. 

Medlemsbekräftelse sker genom en personlig årlig aktiv handling via sms, mail eller 

namnunderskrift på medlemslista, eller genom att betala en årlig medlemsavgift. 

Om en medlem inte har bekräftat sitt medlemskap under verksamhetsåret räknas 

personen inte som medlem under det verksamhetsåret.  

Om ni använder Pingst Ungs webverktyg ”People” så finns verktyg för 

bekräftelser där annars kan man även mata in bekräftelsedatum manuellt, men 

tänk då på att ha underlagen sparade för eventuell kontroll. 

SRR har avtal med Pingst ung om att fördelar ut statsbidragen till sina kårer men 

det är då också viktigt att er Lokalavdelning är markerad som en Royal Rangers 

avdelning. 

 

Svenska Royal Rangers förväntas redovisa statistik på deltagare till RR Europa och 

RR International. Årsrapporteringen till Pingst ung är inte tillgänglig i god tid och väl 

omfattande för SRR så därför kommer vi att skicka ut en egen inhämtning av 

kårernas rapportering. Ett digitalt formulär kommer före årsskiftet. 
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Svenska Royal Rangers råd har arbetat med att ta fram verktyg och ramar för ett 

mångfaldsmedvetande och hur vi kan förhålla oss till de globala hålbarhetsmålen.  

Vi räknar med att presentera en mångfaldpolicy på vår stämma. 

Efter en enkel förfrågan till kårerna från SRR så förstår vi att kårernas högsta 

lägerpriortiering ligger på att få till ett Camporama 2022. 

Vi kommer ganska snart att starta en planering av ett Camporama men är öppna för 

förslag på tema, program, plats, datum. Mer om detta på vår Stämma i Mars 

Det finns nu ett förslag för ett nordiskt utbyte av erfarenhet och gemenskap. Det 

vänder sig till Utmanare. Tanken är att ca 5–25 unga RR kan vara med på våra 

nordiska grannländers Camporama, de år vi inte har Eurocamp. Samtalet ligger nu 

hos våra nordiska nationella ledare. 

Tankar finns även på att göra digitala mötesplatser för Nordiska Rangers. 

IK (I som inspiration, information, instruktion Kurs) kostar 790:- 

NTC Delkursen INNE. Hela kursen (inne & ute) kostar 1290:- 

Plats: Örslösa 

Anmälan senast 1 mars på hemsidan. Mer info på hemsidan 

NTC- delkurs UTE. Hela kursen (inne & ute) kostar 1290:- 

NTT och uNTT ”På vandring”. Pris 890:- resp. 790:- 

Plats. Ännu oklart  

Anmälan senast 1 sept. på hemsidan. Mer info på hemsidan. 

Eber, Daniel och Karin beräknas delta på en för detta året digital konferens den 6 

feb. Läget i Europa är oroande pga pandemisituationen. 

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

Planera snarast med dina ledare deltagande i kurser, stämma och event. 

Nationell guide: Eber Axelsson 0732017210,  

Nationell samordnare: Daniel Bergfors 076-2373413 


