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Uppdrag/funktion: Ungdomsansvarig 
Period: Till DR 3 den 11 februari 
Namn: Marie Johansson 
Plan eller särskild aktivitet för arbetet sedan förra rapporten: 
Hemsidan 
Hemsidan är ”nödtorftigt” uppdaterad då vi (YED och jag, vYED) inte haft möjlighet att få det stöd 
från kontoret som behövs för att uppdatera den. Det som saknats har varit information om var man 
kan få information om europeiska läger och deras inriktning. Vi har försökt lösa det genom att via 
våra kollegor (ungdomsansvariga i distrikten) sprida den information som vi på olika sätt fått från 
våra kollegor i Europa. Här behövs ett bättre samarbete både med vårt kontor i Stockholm och vår 
kontaktperson i Oak Brook och i Europa. 
 
Inresande 
Sverige arrangerar två läger, ett i distrikt 101O och ett i distrikt 101V. Hittills har vi (tom 3 feb) fått 
21 ansökningar fördelat i princip 50/50 på våra två läger, platser finns kvar på båda lägren.  
 
Utresande 
Till min kännedom har jag fått att 4 ungdomar från vårt distrikt har ansökt om lägerplatser i Europa 
2 från LC Gävle och 2 från LC Avesta. Är det fler så är jag tacksam om att få information om det! 
 
Vad händer nu med horisont till nästa distriktsmöte och ev. därefter? 
YEC har löpande internetmöten med alla YEC för avstämning av ansökningar mm. Men den 

målbild som funnits de senaste 10 åren att genomföra ett fysiskt YEC-möte i september/oktober har 

tyvärr inte kunnat genomföras, det tar jag med mig som ett mål inför kommande verksamhetsår (då 

jag förhoppningsvis blir vald till YED      ). 

 

Ekonomisk rapport i förekommande fall: Inget att rapportera 

Vilka stöd och resurser har Du behov av från distriktets sida för att uppnå målen? 

Att via DG-brev, ZO-möten, Klubbmöten sprida information om att även svenska ungdomar kan 
söka lägerplatser till svenska läger, det blir en låg kostnad för sponsorklubben men ungdomen får 
möjlighet att träffa ungdomar från hela världen under två veckor. Ingen värdfamiljsplats ingår då. 
För mer info kontakta mig! (mariekjohansson@hotmail.com) 
 
Komman DG behöver ta del av och planera inför följande info:  
 
Distriktguvernörens ansvar  Ungdomsansvariges ansvar/uppgifter 

Att utse en YEC till distriktsrådet Informera och stödja distriktets klubbar i 
ungdomsfrågor (med stöd av YED) 

Att följa upp att YEC ”fungerar” ev. i dialog 
med YED 

Hur utse lägerstipendiater? 

Följa upp planeringen av distriktets 
ungdomsläger 

Stödja i administration av lägerstipendiater 

I distriktsrådet ge utrymme för 
ungdomsfrågor även ekonomiskt 

Planera och i dialog med lägerkommitté 
genomföra distriktets ungdomsläger 

 
Med vänlig hälsning 

mailto:mariekjohansson@hotmail.com
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