
        Oslo, 4.mars 2019 

 

 

Kjære medlemmer av gildeledelsen og distriktskontakter i SGGN, 

Dere har nå fått St. Georg med oppfordring fra valgkomitéen til å komme med forslag på 

kandidater til landsgildeledelsen. 

Vi vet at det er store forskjeller på antall medlemmer og alderssammensetning i gildene, og 

antakelig også på hvor stor kontaktflate dere har. Men vi oppfordrer dere til å tenke og snakke 

sammen om aktuelle kandidater og forsøke å finne en eller flere som har lyst til å stille til valg. 

Kanskje ditt gilde har noen tanker om hva SGGN bør gjøre nå, og om hvem som kan tilføre det 

dere ønsker. Vi er sammen om ansvaret for å finne teamet som kan lede oss 2019-2021. Det 

ligger an til utskiftninger, og derfor er det denne gangen ekstra viktig at vi jobber godt for å 

fremskaffe kandidater. Vi tror mange av våre medlemmer har noe å tilføre og samtidig at de kan 

ha glede av å være med å lede. 

LGL har i dag 4 møter i året, hvorav ett er kombinert med den årlige samlingen med komiteer og 

utvalg. Møtene er fra fredag ettermiddag til lørdag lunsj. Reise og opphold dekkes av SGGN. 

Annethvert år er det henholdsvis inspirasjonssamling (Sanner) og landsgildeting. Det forventes at 

de som er i landsgildeledelsen deltar på disse. 

Det er egne utvalg for vekst og rekruttering, internasjonalt arbeid, informasjon og for 

Kvernmoen, og medlemmene i LGL har ansvar for å følge opp et av utvalgene. Det er LGL som 

sammen med komiteer og utvalg, utarbeider forslag til visjon, mål/handlingsplan og 

arrangementsplan, og som legger til rette for at vi kan nå målene vi har satt oss. Og så er det 

selvfølgelig dere i de ulike gildene som gjør den viktigste innsatsen som gjør det verdt å være 

gildemedlem! Landsgildeledelsen arbeider også for å holde god kontakt med speiderforbundene, 

akkurat som mange av dere jobber lokalt med speidergruppene. 

I dag jobber landsgildeledelsen som skissert ovenfor, men det er naturligvis opp til den nye 

landsgildeledelsen å finne sin arbeidsform. 

Fristen for å komme med forslag til valgkomiteen er satt til 25.mars og både gilder, grupper av 

medlemmer og enkeltmedlemmer kan komme med forslag. Som nevnt i bladet, må dere gjerne 

snakke med den dere vil foreslå, slik at vedkommende vet hvem som foreslår og har anledning til 

å uttale seg allerede nå om hvorvidt dette er noe han/hun kan tenke seg!  

Å være med i landsgildeledelsen er å være i en patrulje; det forventes arbeidsinnsats og 

opplevelser, vennskap og glede følger arbeidet! 

Vi håper mange av dere har mulighet til å bruke noe tid på et gildemøte til å snakke om dette, og 

vi tror optimistisk på at forslagene kommer! 

 

Gildehilsen fra valgkomiteen 
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