
Hejssan, 
Och hälsningar från Nothamns chefsträff! Vi hade närmare 30 personer ur 
lägerorganisationen på plats på samma ställe och boostade lägerplaner hela dagen. 
 
Nu är lägret – ur ett planeringsperspektiv – jättenära, anmälningen har öppnat och det har 
blivit dags att börja dela ut uppgifter åt deltagarkårernas ledare. I det här mailet följer lite 
mera info om vad kåren behöver göra inför lägret. Vi kommer också inom kort att höra av 
oss med svar vanliga frågor som kommit upp i samband med att anmälningen öppnat. 
 
Alla kårer behöver utnämna: 

- En ”lägerkårchef” = kårens anmälningsansvariga, gärna någon som känner scouterna 
i kåren 

- Vargungeledare, 1 per 7 VU 
- Äventyrsscoutledare, 1 per 7 ÄS 
- Spejarscoutledare, 1 per 10 SPE 

 
När ni har valt ledare till uppdragen, kan kårens Nothamn-kontaktperson mata in 
uppgifterna i Kuksa. Gå in i evenemanget (Nothamn VIII) i Kuksa och sök er egen 
kåranmälan, där hittar ni uppdragen och kan sedan para ihop uppdrag med ledare. OBS! För 
att ge uppdraget åt en ledare behöver uppdragsgivaren veta ledarens medlemsnummer. 
 
Kårer som kommer med båt: 
Pricka in 4.5.2023 kl 19:00 i Kalendern! Då ordnas en infokväll tillsammans med 
hamncheferna och seglingsprogrammets ansvariga. Där får ni viktig information gällande 
kårbåtarnas deltagande på lägret. 
 
Övrigt att göra: 
Dessutom söker vi ännu många övriga ledare till vårt gemensamma läger, bl.a. behövs 
sammanlagt 3 explorerscoutledare, men varje kår behöver inte ha en egen. För att göra det 
lättare att hitta in i vårt ledargäng, så har vi bifogat en lista på alla uppgifter på lägret som 
ännu behöver ledare. Observera att denna lista också innehåller ALLA ledare som behövs på 
lägret, också ovannämnda åldersgruppledarna och t.ex. skeppare. I medeltal behöver vi vara 

7 ledare per anmäld kår – det är ganska fantastiskt få sist och slutligen     
 
Vänligen anmäl (åtminstone preliminärt) ådersgruppsledarna i Kuksa, enligt instruktioner 
ovan, innan slutet av februari och meddela vilka andra typer av uppdrag er kår är 
intresserad av att ha under lägret. De uppdrag som blir över delar vi sedan ut med möjligast 
rättvis fördelning åt de kårer som inte ännu har uppdrag på lägret. 
 
Hälsningar, 
Nothamn stab med hela lägerorganisationen 


