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God Fortsättning på det nya året 
 
Vinternattens köld är hård denna vinter, men på dagen lyser solen och promenaden blir 
uppfriskande och skön. I detta brev har vi en del olika nyheter. Nyhetsbrevet kan med 
fördel läsas med en kopp varm dryck efter promenaden. 
 
Vi börjar med det roligaste, våra nya medlemmar 
 
I förra nyhetsbrevet skrev vi att vi fått många nya kontakter på Demokratijamboreen. 
Flera av dem liksom några vi fått kontakt med på annat sätt är nu medlemmar . Vi har en 
del kontakter från Demokratijamboreen som ännu inte gjort slag i saken och vi hoppas 
att de också skall kliva ombord. Några av de nya medlemmarna är julklappsmedlemmar 
dvs.  de har fått sitt medlemskap i julklapp. En bra idé som kan användas även vid 
födelsedagar eller andra viktiga tillfällen. 
 
Följande nya medlemmar önskar vi välkomna 
 
Gitten Abramsson Bagarmossen 
Lena Gehlert Sollentuna 
Torsten Gehlert Sollentuna 
Anita Lindqvist Sollentuna 
Björn Lundgren Stockholm 
Mikael Lundgren Järfälla 
 
Vi är nu 62 medlemmar varav 10 Life Members. 
 
Som ni ser arbetar vi oss framemot de 100 medlemmar som vi siktar på att bli i Sverige. 
Vi har ledartröjan bland länderna när det gäller antal medlemmar och det sporrar oss att 
arbeta vidare mot vårt eget mål. Tack för att ni alla hjälper till och rekryterar. 
 
Viktigt - Scouterna har fått nya 90 konton 
 
Scouterna tar i snabb takt över arbetsuppgifter och ansvar från Svenska Scoutrådet. 
Scouterna har nu fått nya 90 konton.  



 
De är plusgiro 900316 – 1 och Bankgiro 900 – 3161.  
 
Betalningsmottagare är Scouterna. Det är viktigt att ni använder dessa konton när ni 
betalar medlemsavgiften till FOSE. Scoutrådets gamla 90-konton stängs och om ni 
betalar till dem får ni pengarna tillbaka till ert konto efter ett antal dagar. Då får ni göra 
en ny inbetalning till de nya kontona. 
 
För er som använder aktieutdelning att betala medlemsavgiften är det viktigt att 
omgående ändra betalningsuppgifter hos banken 
 
Medlemsavgift 2013 
 
Det är dags för dig som inte är Life Member eller redan har betalt din avgift för 2013 att 
gör det. Ni som redan betalt får ett extra mejl. Senast i mars 2013 skall avgiften vara 
inne hos Scouterna och du använder naturligtvis de nya Pg och Bg kontona dvs. plusgiro 
900316 – 1 och Bankgiro 900 – 3161. Avgiften är 1500 kr. Ange på betalningen FOSE 
och ditt namn så vi kan pricka av betalningen och påminna er som har lätt att glömma. 
Till er hjälp får ni även en bilaga som ni kan trycka ut och lägga i högen för betalningar. 
Om ni sparat den gamla lappen kasta den för den har fel Pg och Bg. 
 
WOSM fick ny generalsekreterare vid årsskiftet 
 
Sedan årsskiftet heter generalsekreteraren i WOSM Scott Teare. Vill du veta mer om 
honom läser du på http://www.scout.org Scott är chef för allas vår svenska FOSE 
medlem Göran Hägerdal som även han arbetar för WOSM. Vi hoppas få höra om hans 
erfarenheter av detta på något FOSE möte framöver. 
 
Vad händer inom FOSE 2013? 
 
Vi har i tidigare brev skrivit lite mer fyllig information om dessa aktiviteter så det blir 
bara en kort påminnelse. Nya medlemmar får ett separat mejl med de senaste 
nyhetsbreven med mer information. 
 
Scouternas Scoutforum är ännu inte bestämt i tid men äger troligen rum månadsskiftet 
augusti-september och på det skall vi vara med. När vi vet tid och plats kommer mer 
information. 
 
Fredagen den 20 september 2013 på kvällen blir det FOSE träff i Stockholm med 
diplomutdelning. Boka dagen redan nu särskilt ni som ännu inte fått era diplom och 
nålar. Vi kommer att snickra ihop ett spännande program. 
 
Slovenien blir målet för resan för oss som åker på årets internationella FOSE träff 2013. 
Den svenska ”för-resan” är planerad till 6 – 10 oktober 2013 och det stora mötet till 10 – 
13 oktober. Hör av er till oss om ni är intresserade av för-resan. 
 

Om du har vägarna förbi Riga den 30 augusti så äger ett FOSE möte för Lettland rum där. 
Om du är intresserad av det så hör av dig för närmare detaljer. 
 

http://www.scout.org/


Vi har kollat olika scout webbsidor men inte hittat några stora aktiviteter. Om du tycker 
att FOSE bör vara med och informera på någon scoutaktivitet så hör dig till oss. Ofta 
deltar någon FOSE medlem och kan göra jobbet eller så ber vi någon som bor i närheten. 
 
Monica och Olle 


