
 
 
 
 
 
 

Medlemsbrev FOSE mars 2013 
 
Hej alla medlemmar i senvinterns tid. Utanför vår sons hus blommar krokus, men inte känns det 
som vår när man är ute och promenerar. Men sommaren kommer … snart. 
 

Vi börjar med det roligaste, våra nya medlemmar 
 
Även om det är kort tid sedan förra brevet i januari har vi några nya medlemmar. Vi börjar med 
Kerstin och Bengt Aronsson som både uppgraderat sig till life members. Varmt välkomna i den 
skaran. Patrik Hedljung har blivit member och även han är mycket välkommen. 
 

Vi är nu 63 medlemmar varav 12 Life Members. 
 
Medlemsavgift 2013 
 
Det är dags för dig som inte är Life Member eller redan har betalt din avgift för 2013 att 
gör det. Många har redan betalt. Senast i mars 2013 skall avgiften vara inne hos 
Scouterna och du använder naturligtvis de nya Pg och Bg kontona dvs.  
Plusgiro 900316 – 1 eller 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 fick ni med förra informationsbrevet en bilaga som ni kan trycka ut 
och lägga i högen för betalningar. 
 
Nyheter från European Scout Foundation 
 
Med detta brev får ni ett gäng bilagor. De är  

- Brev från ordföranden Jörgen Rasmussen 
- European Scout Foundations Accounts 
- Annual gathering Slovenia  
- Welcome folder. 
- Medlemsfolder på svenska. I Sverige använder vi den svenska som även den 

bifogas i ny version (lämna gärna ut till någon som du tror vill bli medlem) 
- Membership list 

 
Läs dem och gläds åt att avkastningen på kapitalet blivit avsevärt bättre 2012 och vi kan 
göra mer för scouting i Europa. 
 



Medlemslistan för årsskiftet 2012/13 är som ni kan se inte helt uppdaterad för Sverige, 
men jag skickar in uppgifter om de nya medlemmarna i dagarna så det blir den inom 
kort. 
 
 
 
 
Vad händer för FOSE medlemmar 2013? 
 
Denna gång har vi valt att göra en datumlista med länkar där jag hittat några. Jag skall 
kolla upp mer kring en del av dessa aktiviteter och återkommer med mer information. 
 
6 april   Symposium Dublin Irland 

http://www.scout.org/en/around_the_world/europe/informa
tion_events/events/5th_european_scout_symposium  

23  juni  Belgien 
18 augusti  Europakonferens WAGGGS och WOSM I Berlin med FOSE möte 
7 juli  Norges Speiderforbund riksläger med FOSE möte 

http://www.stavanger2013.no  
30 augusti  Lettland 
20 september Sweden  
6 – 10 oktober Slovenien “svenskturen” se förra brevet för en beskrivning 
10 – 13 oktober Slovenien FOSE Annual gathering, se bilagan till detta mejl 
 
 
 
Bästa Scouthälsningar  
 
Monica och Olle 
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