
Sammanfattning	  av	  Nordiska	  konferensen	  i	  Sverige	  2009	  

Den	  nordiska	  scoutkonferensen	  ägde	  rum	  den	  21-‐24	  maj	  på	  Qualty	  hotell	  i	  Kristianstad.	  
Totalt	  var	  det	  115	  personer	  som	  var	  med	  någon	  gång	  under	  helgen.	  	  Deltagarna	  anlände	  
under	  torsdagen	  då	  det	  bjöds	  en	  organisationstävling	  i	  staden	  och	  mingel	  på	  kvällen	  för	  att	  
lära	  känna	  varandra.	  Under	  fredagen	  kunde	  man	  delta	  i	  olika	  workshops	  inom	  spåren,	  
medlemsutveckling,	  organisation	  och	  strategier,	  MDG	  och	  utveckling	  samt	  kommunikation.	  
På	  kvällen	  hölls	  en	  sedvanlig	  Nordic	  reception	  med	  dans,	  mat	  och	  traditioner	  från	  de	  olika	  
länderna.	  

Under	  lördagen	  var	  det	  först	  ett	  gemensamt	  presidiemöte	  varefter	  alla	  länder	  fick	  träffas	  i	  
sina	  egna	  delegationer	  och	  prata	  igenom	  konferensen	  och	  de	  frågor	  som	  kom	  upp	  under	  
morgonens	  möte.	  Den	  lagda	  resolutionen	  antogs	  med	  några	  ändringar.	  Under	  
eftermiddagen	  besökte	  Marie	  Tallberg	  (	  nu	  Reinecke)	  konferensen	  och	  berättade	  om	  
planerna	  inför	  jamborren	  2011.	  Sedan	  fick	  deltagarna	  följa	  med	  ut	  till	  lägerplatsen	  för	  att	  se	  
var	  själva	  jamboreen	  kommer	  att	  vara.	  På	  kvällen	  var	  det	  sedan	  festkväll	  tillsammans	  med	  
Kristianstad	  kommun.	  

Under	  söndagen	  fick	  deltagarna	  vara	  på	  network	  by	  funktion	  möten,	  där	  de	  själva	  hade	  fått	  
ge	  förslag	  på	  grupper	  de	  ville	  träffa.	  Sedan	  hade	  vi	  en	  utvärdering	  och	  efter	  lunch	  sade	  vi	  
hejdå	  till	  varandra.	  

Konferensen	  besöktes	  av	  WAGGGS	  världstyrelse	  genom	  Camilla	  Lindqvist	  som	  berättade	  om	  
WAGGGS	  satsning	  på	  milleniemålen.	  Lara	  Tonna	  vice	  ordförande	  i	  WAGGGS	  Europa	  styrelse	  
berättade	  om	  vad	  som	  händer	  inom	  WAGGGS	  under	  året,	  och	  med	  från	  WAGGGS	  Europa	  
kontor	  fanns	  även	  Elisa	  Chodi.	  Nordens	  två	  kandidater	  i	  Europa	  styrelserna	  för	  WAGGGS	  och	  
WOSM,	  Henrik	  Söderman	  och	  Finna	  Siguardottir	  var	  även	  de	  med	  på	  konferensen	  och	  
berättade	  om	  sitt	  arbete	  i	  kommitteerna.	  

Bifogat	  finner	  ni	  även	  en	  utvärdering	  av	  konferensen	  några	  korta	  kommentarer	  var	  dock:	  

Det	  fanns	  i	  stort	  sätt	  all	  information	  man	  behövde	  under	  helgen.	  Hotellet	  var	  ett	  bra	  ställe	  
att	  vara	  på	  med	  god	  mat	  och	  service,	  det	  enda	  som	  var	  lite	  negativt	  vad	  att	  luften	  snabbt	  
blev	  dålig	  i	  lokalerna.	  Det	  var	  bra	  att	  få	  information	  om	  jamboreen,	  men	  många	  hade	  velat	  få	  
ännu	  mer.	  Network	  by	  funktion	  var	  uppskattat	  men	  det	  hade	  man	  behövt	  utveckla	  mer	  och	  
kanske	  ha	  tidigare.	  Spåren	  tyckte	  många	  var	  intressanta	  men	  för	  andra	  var	  det	  workshoppen	  
i	  sig	  som	  var	  bra.	  Olika	  resultat	  på	  workshoparna	  beroende	  på	  vilken	  man	  var	  på.	  

På	  det	  stora	  hela	  så	  var	  helhets	  intrycket	  av	  konferensen	  mycket	  bra.	  


