
Protokoll från Nationella ungdomsrådets sammanträde, måndag 13 dec 2021 

kl 19 på zoom 

Deltagare: Ordförande: Hanna Karlsson, Sekreterare: Lukas Vauhkola, Justerare: 

Jennie Gallardo (Rep från PK) Övriga: Alfred Carlsson och Erik Flink.  

Frånvarande: Markus Andersson 

§1 Inledning 

· Bön och bibelord: Vi inledde med en kort andakt och bad tillsammans. 

· Gruppen ”checkade in” utifrån en mall som Hanna presenterade. Vi fick alla 

presentera, utifrån några ord, hur vi har haft det sedan vi sågs sist. 

§2 Föregående protokoll  

Hanna gick igenom föregående protokoll. Vi gör en rättelse där det i stället ska stå 

att det är Frälsningsarméns scouter, genom Ungdomsförbundet, som tillhör 

scoutnätverket, inte Ungdomsrådet.  

§3 Genomförda arrangemang 

· Js helgerna: Tre Js-helger har genomförts i November månad, i Stockholm, Umeå 

och Halmstad. Vi har fått in en rapport som vi ska lägga till i verksamhetsberättelsen 

från UNG-teamet. De var alla lyckade med många nya deltagare. 

§4 Kommande arrangemang 

· Winter Camp 3-6 januari 2022: Det är 75 anmälda hittills. Eventuella Corona 

restriktioner kan påverka lägret, så i dagsläget vet vi inte helt och fullt om lägret kan 

genomföras. Men vi ber och hoppas att det ska kunna bli av. 

§5 2022  

Vi vill ha en helg i vår 2022, när vi träffas och börjar planera FARM 2023. Vi 

önskar då också träffa UNG-teamet. Vi bokar in den 14-15 maj 2022, med öppenhet 

för ändrat datum, vi återkommer om plats. Jennie tar vidare info till UNG-teamet. 

§6 PK-punkt  



Konfirmation 2022 är öppen för anmälan på hemsidan. Jennie informerade kort om 

andra arr under 2022. Ett önskemål är att så många som möjligt av Ungdomsrådet 

deltar på Kallad den 18-20 mars 2022 i Örebro.  

§7 Scout  

Det har varit ett europeiskt scoutsammanträde, men tyvärr kunde ingen delta i den. 

Jennie checkade dock in och presenterade sig kort. Den 17-18 september 2022 

kommer det att vara Redo att leda på Västeräng. Några av oss kommer att delta. 

§8 FARM 2023 

Vi behöver ha en kickoff innan sommaren, då tankar och idéer sätts på pränt och det 

görs helgen 14-15 maj. Plats är ännu inte klart. 

§9 Övriga punkter 

· Ungdomsrådets spelregler och kommunikationsvägar: Hanna gav förslag på några 

spelregler som samtliga deltagare i mötet instämde med. Regel 1. Vi pratar i ”jag 

form” för att kunna framföra våra egna åsikter bättre. Regel 2. Vi är ett team och 

hjälper varandra, ingen ska behöva känna att man har tagit på sig för mycket och 

inte orkar med. I så fall hjälper vi varandra och omprioriterar. Regel 3. Alla idéer är 

välkomna. 

· Medier: Vi använder våra olika medier till rätt saker. I Dropbox har vi dokument. 

Via mejl bifogar vi filer och bjuder in till Zoom möten mm. Messengergruppen är 

främst till för snabba frågor och svar. 

§10 Prioriteringar till nästa möte 

 Kickoff-helgen i maj, samt protokoll. 

§11 Kommande möte  

Kommande möte blir den 7 februari klockan 19, via Zoom. 

§12 Avslutning 

Hanna bad en bön tillsammans med oss och sedan checkade vi ut enligt instruktioner 

igen från Hanna. 

 



Hanna Karlsson   Lukas Vauhkola 

Ordförande    Sekreterare  


