
Protokoll NUR 

Måndag 7 feb 2022 kl 19.00 

Närvarande: Lukas Vaukhola, Hanna Karlsson, Jennie Gallardo, Alfred Carlsson, Erik Flink 

 

§1 Inledning  

-Bön och bibelord med Lukas Vauhkola. Amen! 

Gruppen ”checkade in” med föregående samtalsmall. Vi fick alla presentera, utifrån några 

ord, hur vi har haft det sedan vi sågs sist. 

 

§2 Föregående protokoll   

Hanna gick igenom föregående protokoll.  

 

§3 Genomförda arr 

Winter Camp blev inställt på grund av pandemi och i stället blev det en zoomkväll den 3 

januari med ca 45 deltagare. Det blev en fin kväll tillsammans. Vår TC, Bo Jeppsson deltog 

med en andakt. 

 

§4 Kommande arr 

- Första tillfället för konfa blir den 24 april på zoom (15 stycken redan anmälda) Sprid 

budskapet för att fler ska gå konfa.  

- Den 24 april är det nationell bönedag för unga, varje kår ansvarar själv för detta. Material 

kommer från programkontoret. Det är IHK tillsammans med barn och unga i Sydamerika som 

har gjort materialet. UNG-teamet har översatt delar av det till svenska.   

-Ungdomsledarträffen “Kallad” som skulle ske i mars är inställd. 

 

§5 2022 

Möte för planering av FARM 2022 i Jönköping mellan den 21-23 maj. Ung teamet är med 

om de kan via zoom. Helgen bekostas av NUR.  

 

§6 PK-punkt  

-Lina gör stöttning för scoutkårerna från PK, vilket är en del av hennes tjänst. 

-Julia Adolfsson kommer att avsluta sin tjänst som nationell barnkonsulent och den 

divisionella tjänsten i östra divisionen. Det kommer att rekryteras en ny person till tjänsterna 

under våren.  

 



 

 

§7 Scout                                                     

-Ingen scoutlägret i sommar. 

-Jamboree 30 juli - 7 augusti. Lina Melkersson kommer att vara med på lägret.                                                                                                                      

 

§8 FARM 

 

 

  

§9 Övriga punkter 

-Ledarpolicy ska användas vid UNG läger. Ska skickas ut vid barn/ungdomsläger. 

-Ta upp denna på första ledarsamlingarna vid läger samt att den ska skickas ut innan lägret 

börjar till ledarna. 

 

 

§10 Prioriteringar till nästa möte 

-Skumma igenom föregående budgeten. 

 

§11 Kommande möten 

Nästa möte sker den 11 april kl 19:00.  

 

§12 Avslutning 

Vi avslutade tillsammans med Hanna då vi bad och berättade vad vi hade för målsättning till 

nästa gång vi träffas.  

 

Vid pennan 

Alfred Carlsson 


