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Västbodal scoutdistrikt 

 

 

Annteckningar vid lägermöte tre. 

Den 29 juli 2013 på Sparreviken, Ljungskile 

 

Närvarande:  

Sven & Karin Melkersson, Färgelanda, fam.melkersson@telia.com 

Gunvor Påsse, Hunneberg, hunnebergKFUM@hotmail.com 

Linda Myrstrand, Ljungskile, linda.myrstrand@telia.com 

Tomas & Mirjam Hamsten, Svanesund, tomasmirjam@hotmail.com 

Krister Björkman, Trollhättan, gbk.sirius@telia.com 

Annalena Levin, Hunnberg, hunnebergKFUM@telia.com 

Mats Lejon, Trollhättan, mats.lejon@hv.se 

Stefan Achilles, Uddevalla, stefan@feffe.se 

 

Vi träffades på Sparreviken en helt fantastisk julikväll där det pågick scoutläger! Dreamcamp! 

Vi informerade varandra vad som har diskuterats tidigare och det viktigaste är att sätta ihop en 

arbetspatrull. Vi behöver namn på personer som kan arbeta med lägret. Ett fungerande LÄKO 

med andra ord. 

 

Det som bör ingå är följande: 

 Lägerchef & Vice lägerchef 

 Platschef/ansvarig 

 Ekonomiansvarig 

 Sekreterare/information (patrull) 

 Teknikpatrull 

o  Brandansvarig 
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 Programpatrull med en ansvarig per åldersgrupper 

o Spårare (Bäver) 

o Upptäckare 

o Äventyrare 

o Utmanare/Rover 

 

 

Vi konstaterande efter en rundvandring på lägerområdet att detta kommer fungera utmärkt. Vi 

kan ta i mot 400 scouter men räknar med mellan 250-300 scouter. Det som kan bli problem är 

vägen (backen) upp till själva lägerplatsen samt parkering. 

 

Beslut att välja Sparreviken som lägerplats för kommande distriktsläger 2014, vecka 32 (4-10 

augusti (?) med för och efterläger). 

 

Det som diskuterades under möte var bl.a. skall det vara patrullkök (naturaspis och/eller gasol) 

eller bykök, utnyttja patrullsystemet och låta patrulledare (äventyrare) ta stort ansvar vad gäller 

information, mixa scoutkårer (detta krävs en förträff på våren för de anmälda scoutkårerna). 

Skall vi använda något tema, t.ex. Vilda som Scouterna förslår!? 

 

Till kommande LÄKO skickades följande fråga: Vad blir konsekvenserna av hur man väljer att 

arbeta? LÄKO måste vara överens och kunna sprida denna information. 

 

Följande scouter har anmält sitt intresse att arbeta inom LÄKO: Sven Melkersson, Linda 

Myrstrand, Tomas & Mirjam Hamsten (programpatrull), Krister Björkman, Annalena Levin, Mats 

Lejon och Stefan Achilles. 

 

 

Nästa lägermöte är den 3 oktober 2013 kl.18.30 i Svanesund. 

 

 

Vid pennan Stefan Achilles 

 

 

 

 

 


