
Minnesanteckningar lägerplanering  Equmenia Region Stockholm, träff 3  210324 

Närvarande: Matilda Alling Reg Sthlm, Ann-Louise Nilsson Reg scoutstaget, Mats Boij och Jonathan Fridstrand Rotebro, 

Isak Nobuoka Tumba, Peter Johansson Rönninge, Kristian Österlund Knivsta, Annelie Liljemark Hässelby, Karin 

Olofsdotter och Björn Herrmann Valsätra. 

Se även anteckningar föregående planeringsmöte. 

1. Program på lägret 

Vi fortsatte att konkretisera idéerna från förra gången. 

- Matilda, RegEq skapar en struktur i OneDrive där allt material läggs. Mattias Forsman, Hässelby är redo att hjälpa till 

vid behov. 

- Nya aktivitetsförslag har lagts till sedan föregående möte. Se även föregående möte. 

- Varje kår uppmanades att bidra med fler förslag. 

 

1. Innersideprogram 

Karin rapporterade att kaplansgruppen har arbetat vidare. Under kontroll. 

 

2. Sociala medier 

Vi tror sociala medier kan användas systematiskt för att nå ut med det bra-iga vi gör.  

Fritt fram för idéer och kreativa förståsigpåare. 

Skriva, fotografera dokumentera för att skicka till tidningar, föräldrar, församling. 

Denna punkt var inte uppe till diskussion 210324, men vi tänker fortfarande att RegEq (Matilda/Pauline) tar hand 

om detta. Samtidigt så kan kreativa förslag läggas till av alla. 

 

3. Förberedelsematerial 

Finns nu halvfärdigt förberedelsematerial med beskrivning av lägerspis och sol/vinddrivet kylskåp. Saker man kan 

tillverka hemmavid under våren.  

Klimatbingo ska anpassas och införas i förberedelsematerialet. Ansvarig Matilda? 

 

4. Ambitionsnivå: Info om programmaterialet till region och nation 

Matilda presenterade förslag på lägerlogotyp. Flertalet tyckte bäst om ”den med klot och lila bakgrund och 

maskinskrivningstext jorden”. Matilda arbetar vidare med logtyp och lägermärke.  

Karin/Matilda tar fram reklamfolder till scouter samt infofolder till ledare samt en affisch. Allt ska vara editerbart 

så att lokala kårer kan anpassa infon till sina behov. 

Infomaterial ska vara klart till påsk. 

Programmet kan även göras tidsobundet så att det kan användas annat år. 

 

5. Programmaterial efter lägret 

Lägrets programmaterial kommer att finnas tillgängligt efteråt och där kan man hitta material för kommande 

scoutkvällar.  

När materialet är finputsat efter lägret ska det deponeras i Scouternas aktivitetsbank.  

 

6. Lägersång och lägermärke 

Lägersång: Benni Bodin, Valsätra är redo att skriva en låt (Denna punkt var inte uppe till diskussion). 

Lägermärke: Jonathan har en idé. 

 

7. Nästa möte 

Onsdag 14/4 kl 20. Matilda skapar länk. 

 

8. Kontaktinfo till lägersamordnare 

Karin Olofsdotter, Valsätrakyrkans scoutkår, Uppsala  Tel: 070 729 7472;  

E-post: olofsdotterkarin@hotmail.com 


