
År 2020 

Vi ser framför oss ett nytt händelserikt år med många event. Tänk vad det skulle 

betyda lokalt och nationellt att ALLA ledare deltager i åtminstone ETT event. 

 

Stämma 2020, 14 mars. v11 

Pingstkyrkan i Örslösa är platsen att vara på lördagen den 14mars.  

Stämman kommer bl.a. att handla om Årstema, Eurocamp 2020, 

Årsredovisningen till Pingst Ung, Nyhetsveckan, Årsmärke för Nyhem, och 

sedvanliga förhandlingar och beslut.  

Anmäl dig före 1 mars på vår hemsida. 

Årstema 

Som vi tidigare beslutat går temat numera över skolår. 

Material, lägerbålsdrama, mm föreslås till stämman:  

19/20 -> Naturligtvis med Royal Rangers. 

20/21 -> ”Gör skillnad” (samma som Eurocamp 2020) 

 

Årsavgift.  

Tusen tack för medlemsavgifter den gör verkligen skillnad för SRR. 

Budgetera årsavgiften för 2020. 

 

Årsredovisningen 

Årsrapporteringen för verksamhetsåret 2018 fungerade inte helt som planerat 

till Pingst Ung pga omläggning av rapporteringssystem. SRR är beroende av att 

lokalavdelningarna rapporterar in till Pingst ung för att kunna få en rättvis 

tilldelning av statsbidraget. Rapporteringen för verksamhetsåret 2019 har varit 

lite bättre. 

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

europeisk och global rapportering samt kunna utvärdera den nationella 

verksamheten. 
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Eurocamp 2020, v32 

Vårt Europaläger äger denna gång rum i Schaffhausen. Schweiz den 2-7 aug.  

Från Sverige har 150 personer anmält sig. Från Europa har mer än 7500 personer 

anmält sig. Förberedelserna pågår för fullt.  

Våra ansvarsuppgifter så som workshops, Battels, kvällscafé mm kommer att 

samordnas av SRR.  

ELC 

Eber, Daniel och Karin reser till Skopje, Nordmakedonien, v5 för 

Europaledarkonferens. Denna gång har RRE lyckats få EU bidrag för flera av 

deltagarna bl.a. för oss, vilket vi är tacksamma för. Överläggningarna på 

konferensen kommer till stor del handla om Eurocamp 2020 i Schweiz. Temat är 

”Gör skillnad”. Vi räknar med att ha mer info till stämman. 

 

Kurser 2020 

Vårens kurshelg 27-29 mars, v13 

IK (I som inspiration, information, instruktion Kurs) kostar 690:- 

NTC Delkursen INNE. Hela kursen kostar 990:- 

Plats där störst intresse finns. 

Anmälan senast 1 mars på hemsidan. Mer info på hemsidan 

Höstens kurshelg  (datum kommer senare) 

NTC- delkursen UTE. Hela kursen kostar 990:- 

NTT och JNTT ”På höjden”. Pris 690:- 

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

Redo att Leda 20 

Scoutledarkonferensen; Redo att leda blir i år den 4-6 sep, v36 

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

göra om denna framgång på adventisternas stora scoutlägergård på Västeräng, 

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

detaljprogrammet. 

Anmälan öppnar 1 mars på www.redoattleda.nu 

 

  

Kårguide 

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 & Daniel 
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