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SGSS                                                                
Huvudfrågan i organisationen har under 
tidigare verksamhetsperiod och fortsatt 
2021-2022 varit medlemsrekryteringen! 
Landsgillerådet har genom Gillescouten, 
i Aktuellt, vid regionala träffar och i andra 
kontakter med gillena, informerat och 
diskuterat medlemsläget, som minskat 
oroväckande för SGSS som helhet och för 
lokala gilleverksamheten. Minskningen av 
medlemmar har medfört stora konse-
kvenser för SGSS ekonomi och det eko-
nomiska läget är i mycket ansträngt läge 
inför den kommande verksamhetsperiod-
en.  
2021-2022 resulterade inte i ökat med-
lemsantal, inte heller bildandet av nya 
gillen för yngre generationer, som var 
ambitionen.   
 
31/12-2022 fanns 13 scoutgillen. Av med-
lemsstatistiken från tidigare verksam-
hetsår och 2021-2022 kan man utläsa att 
medlemsantalet fortsatt att minska stort.  
 
Antal medlemmar under år 2020, 477,  
2021, 426 och 2022, 405. 
Under 2021-2022 har 4 scoutgillen lagts 
ner, Malören, Kidden, Malmen och 
Möckelns Bodar.  
 

Landsgilleting (LGT) 

Ordinarie Landsgilletinget hölls den 23 
augusti 2021 på Åhusgården i Åhus. Till 
LGT hade 21 delegater registrerats från 
12 av 13 befintliga gillen. 28 observatö-
rer, 6 ledamöter från LGR, 4 övriga delta-
gare inklusive gäster från Norge och Dan- 
mark. Totalt deltog 59 personer. 
LGT 2021 genomfördes i anslutning till 
Gillevandringen. 
 

Landsgillerådet (LGR) 
Efter valet vid ordinarie LGT 2021 har LGR 
bestått av:  
Heinz Frohm Landsgillemästare  
Mona-Lenah Nordberg vice Landsgille- 
mästare. Ledamöterna Kjell-Åke Nord-
ström, Eva Haagen, Inger Carlsson, Jan 
Tollsten och Regitze W. Krenchel. 
 
Revisorer: Knut-Olov Axelsson och Björ-
nar Johnsen och suppleant Birgitta Mad-
dison. 
 
 
 
 

 
 
LGR har under verksamhetsåren 2021 
och 2022 haft 11 sammanträden varav 4 
fysiska möten, 3 telefonmöten och 2 Mic-
rosoft-Teamsmöten.   
Konstituerande mötet i samband med or- 
dinarie möte för LGR och förberedande 
möte inför LGT i Åhus. Därutöver har frå- 
gor och uppgifter handlagts via e-post  
samt telefonsamtal. 

 
Verksamheten nationellt  
Under 2021 och 2022 har LGR följt ut-
vecklingen av de verktyg som skapats 
tidigare verksamhetsår dvs. Hemsidan,  
Aktuellt, Facebook-gruppen och informa-  
tionsfoldern om gillescouting. Det har 
varit och är viktigt att kontinuerligt upp-
datera och förnya dessa arbetsverktyg för 
information till gillena och om gillescou-
ting för rekrytering av nya medlemmar. 
På ett enkelt sätt kan man få information 
och kontakt med oss både centralt och 
med er i gillena. 

Hemsidan fyller en viktig funktion för en 
bredare information om gillescouting, 
vad som är på gång både centralt och 
från gillena. På SGSS hemsida kan gillena 
få en hemsida. Vår webmaster hjälper till 
att forma den. Gillena står för materialet. 
Scoutgillet Carl Johan har under verk-
samhetsperioden skapat sin hemsida där. 
Flera scoutgillen har gjort egna hemsidor. 
Facebook-grupp.  Fb-gruppen, som star-
tades 2021 och tänkt som en form för 
effektiv information om Gillescouterna 
och att kunna föra en aktiv digital dialog 
med varandra och andra. Alla har kunnat 
vara med. Man kan se utvecklingen av 
Facebook-gruppen, där allt fler medlem-
mar har tillkommit och kommunikationen 
är aktiv. 220 medlemmar. LGR följer Fa-
cebook-gruppens utveckling. 
Gillescouten. Tidningen har utgetts med 

två nummer under år 2021 och under 

2022 med fyra nummer. Gillescouten är 

mycket uppskattad av medlemmarna där 

kan man läsa om gillenas verksamhet i 

landet med text och bilder.  

Tidningen har också varit viktig som in-

formations- och kommunikationskälla för 

LGR till gillemedlemmarna, referat och 

artiklar från internationella konferenser 

och kontaktuppgifter.                                                                                                                                                

 

 

 

Aktuellt är ett komplement till Gillescou-

ten, som gett kontinuerlig och viktig in-

formation från LGR till gillena. Via e-post 

har Aktuellt skickats ut till gillenas post-

mottagare och vidare till gillemedlem-

marna. 

Antal utskick, 2021 och 2022, 6 nummer  

per år. 

Informationsfoldern om gillescouting har 

LGR arbetat med och förnyat under hös-

ten 2022 för utgivning 2023.  

Administration. Administrativa uppgifter 

har genomförts av olika ledamöter i LGR. 

Medlemsregistreringen har Leif Granéli 

ansvarat för under första halvåret 2021. 

Efter LGT i Åhus övertog Eva Haagen upp- 

giften och fortsatt under 2022.  

Försäljningen av Gillescoutvaror har Jan 

Tollsten ansvarat för. En ny cardigantröja 

har tagits fram med hel dragkedja och 

kan köpas via Gillescoutvaror. 

SGSS har sitt arkiv förvarat i hyrd lokal av 

Västmanlands Scoutdistrikt i Västerås. 

Ekonomi. SGSS ekonomi för perioden 

2021-2022 framgår av separat bokslut. 

SGSS har skänkt en gåva till Ukraina 

om 10 tusen kronor. 
Landsgillevandring. Efterlängtad vand-

ring 2020 fick flyttas och genomfördes i 

Degeberga Österlen 2021, 24-27 augusti, 

på grund av Coronapandemin. 48 delta-

gare exklusive deltagare från Kristianstad. 

Vi fick uppleva trevliga och intressanta 

utflyktsmål på Skånes vackra backiga öst-

kust bl.a. till Kivik, berättande om Snapp-

hanetiden, historien om ”Spiddekagan”/ 

Spettekakan, god till kvällsfikat, och över-

raskande aktiviteter som värdgillet Kristi-

anstad scoutgille arrangerat för oss. 

Landsgillevandring ordinarie år 2022 12-

16 juni bjöd scoutgillet Duvkullan in till 

vandring på Finnskogen i Mattila i norra 

Värmland. En fattig bygd dit Skogsfinnar 

invandrade under 1600-talet från Finland  

och där svensk och finsk befolkning levde 

sida vid sida under svåra förhållanden. 

Under vandringarna och bussutflykten 

fick vi uppleva Finngårdar med sin histo-

ria, mycket natur och kultur genom kun-

niga guider. 73 gillescouter deltog i gille-

vandringen dessa dagar. 



Fredsljuset från Betlehem. SGSS har an-
svaret för Fredsljuset och distribution av 
det genom scoutgillena och scouterna.    
Fredsljuset 2022 hämtades lördagen den 
12 november hos nunnorna i Karmeliter-
klostret i Glumslöv för vidare transport 
till scoutmuseet i Helsingborg inför resan 
genom Sverige och i år också till Norge.  
 

Många medhjälpare har bidragit till att 
Fredsljuset har spridits alltmer till verk-
samheter utanför gillescouting och scou-
ting, vilket är mycket positivt och vi når ut 
till många organisationer, blir kända som 
organisation för ljuset och för budskapet. 
 
År 2021 skrevs Fredsbudskapet av Erik 
Austvik och 2022 av Lena Walderfeldt, 
kaplan i Svenska kyrkan i Österåker.  

Nya koordinatorer för Fredsljuset i Sve-
rige 2022 är Anneli och Patrik Anell från 
Åkersberga, som är medlemmar i Österå-
kera scoutkår. De tog över ansvaret efter 
Gjermund och Yvonne Austvik som fort-
satt finns med i Fredsljuskommittén. 

Lokala gillens verksamhet 

Under perioden har verksamheten i gill-
lena varit aktiv och innehållit varierande 
programutbud. Aktiviteterna har genom-
förts utifrån gillenas förutsättningar och 
gemensamt scoutintresse, som vandring-
ar, utflykter, studiebesök, hjälp i scout-
verksamheten och spridning av Fredslju-
set i adventstid. En del gillen har kontakt 
och samarbetar med gillen utanför Sve-
rige.  
Alla scoutgillen är medvetna om att med-
lemsrekrytering är viktig för det befintliga 
gillet och SGSS samt att bilda nya gillen. 
En utmanande uppgift för oss, men viktig 
för framtidens gillescouting i Sverige.   
  

Internationellt 

Under 2021 blev alla större internation-
ella konferenser och möten inställda pga. 
pandemin. Dock fick vi både danskt och 
norskt besök till Landsgilletinget i Åhus. 
Sverige skickade en representant till dan-
ska Landsgilletinget i Middelfart på Fyn 
2021. 
   
ISGF Word Conference. Vid tredje försö-
ket blev den 29:e Väldskonferensen äntli-
gen av 26-27 februari 2022, endast som 
digital konferense skickad från Bruxelles.  
Runar Bakke, Norge, var en av tre med-
lemmar som avgick. Nyvalda i styrelsen, 
Ana Roderiques, Portugal, Vanessa Hoo-
genberger, Curacao, och Prosper Bani, 
Ghana. Elin Richards, Island, blev ny ord-
förande för ISGF. 
 

Argentina, Brasilien, Chile, Guatemala, 
Angola och Sydkorea blev nya fullvärdiga 
medlemsländer. Turkiet blev uteslutet, då 
man inte följde ISGF´s stadgar. ISGF finns 
nu i 75 länder. Beslut om avgiftshöjning. 
Vi kommer att betala 2,51 euro/medlem 
och år.           
 

Nordisk-baltisk Gillescoutträff på Island 

Den 30:e nordiska träffen hölls i Sellfoss 
på sydvästra Island 26-30 maj 2022. Sve-
rige deltog med 6 deltagare. 
Programmet var mycket intressant, aktu-
ellt och omfattande. Deltagarna fick före-
läsningar om Islands geologi, jordbäv-
ningar och vulkanutbrott.  
Varför så många jordskalv på Island och 
hur lever man med det?  

En annan intressant föreläsning var om 
glaciologi, klimatändring och global upp-
värmning. Hur uppvärmningen påverkar 
oss när gletscherna smälter i accelerande 
hastighet. 
 
Under utflyktsdagen besökte deltagarna 
ett område med värmekällor, en gejser, 
Tingvalla och till sist Islands nationella 
scoutlägerplats med träningscenter för 
scout och ledarutbildningar. 
I samband med NBSR-mötet hölls det 
sedvanliga sammanträdet med nordiska 
kommittén med rapporter från respek-
tive land.  
Danmark övertog ordförandeskapet från 
Norge. Under perioden har nordiska 
kommittén haft tre digitala möten.  
 
Inspirations Forum. 
Parallellt med mötet pågick Inspirations 
Forum där 2 representanter, yngre scout-
ledare, från respektive nordiskt land 
möttes för att diskutera gillescouting - 
scouting för vuxna i framtiden. Vid flera 
tillfällen deltog också övriga deltagare. 
Diskussionerna i Forumet ledde till  
att man var överens om att arbeta aktivt 
med utveckling av gillescouting och med-
lemsrekrytering i respektive land i pro-
jektform i samarbete med Scouterna.  
Under hösten 2022 har LGR tillsammans 
med våra representanter, Ingrid Kåwe 
och Christian Ageland från Karlstad 
påbörjat underlag för projektarbetet för 
SGSS inför kommande verksamhetsper- 
iod.  

Kommittéernas verksamhet  

Fredsljuset från Betlehehem.  
Kommittén har  
*svarat för planering och genomförande 
av Fredsljuset i samarbete med scoutgill-
en, scoutkårer och övriga intresserade i 
SGSS. 
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*via ombud deltagit i kungahusets jul-
gudstjänst i Slottskyrkan och överlämnat 
Fredsljuset till kungen.    

I Kommittén har Yvonne och Gjermund 
Austvik samt Eva-Lotta Klärcke ingått. 
Från och med år 2022 Anneli och Patrik 
Anell.  
 
Frimärksbanken       
Kommittén har 
*svarat för mottagande och försäljning 
som kilovara, som märken och vykort. 
Björnar Johnsen har varit ansvarig för 
frimärksbanken. 2021 skickades 19.000 
svenska kronor till internationella sam-
fundet ISGF. 
 
Redaktionen för tidningen Gillescouten. 
Kommittén har 
*svarat för framtagning av 2 nummer un- 
der 2021, 4 nummer 2022, tryckning och 
distribution av Gillescouten. Tuna scout-
gille har hjälpt till med distributionen av 
tidningen.  
I redaktionskommittén för tidningen har  
Gjermund Austvik och Lena Sandgren in- 
gått.   
Från hösten 2022 har Mariana Ceder er- 
satt Gjermund. Sättningen av tidningen 
2021 och 2022 har Kerstin Osterman-
gjort.  
 
Valberedningen  
* har bland annat genom personliga kon-
takter efterlyst förslag på kandidater för 
val av Landsgilleråd på LGT i Skövde 2023. 
* bearbetat förslagen för presentation av 
förslag inför Landsgilletinget i maj 2023.                          
Valberedningen har bestått av Yvonne 
Austvik, Per-Eric Mattsson samt Solveig 
Runespång.  
 

Slutord 
LGR vill framföra stort tack till alla som 

personligen engagerat sig och medverkat  
eller på annat sätt bidragit till gillescou-
tings verksamhet och utveckling. Ett tack 
till Scouterna och vi ser fram emot fort-
satta goda kontakter och gott samarbete. 
Inför kommande verksamhetsår ser vi  
också fram emot utveckling av gillescou-
ting genom projektet Gillescouting- scou-
ting för vuxna med nya medlemmar i 
befintliga gillen, nya gillen och medlem-
mar i samverkan med lokala scoutgillen 
samt med internationella kontakter. 
 

Till sist önskar LGR er välkomna 
till LGT i Skövde 13-14 maj 2023! 

 


