
Skogskarlskamrater!
Nu är tid för Skogskarlars ting. Skogskarlar mötas för att granska Skogsrådets 
och Karlarnas vandel. Utsuttna Rådskarlar skall måhända bytas ut mot Karlar 
med friskare krafter.  

Vi lever dock i en märklig tid, inget är sig likt. En farsot sällan skådad sveper över 
vår jord och kastar mörka skuggor över våra gärningar. Rådet har samlats via 
digitala kanaler och beslutat att ställa in Tinget 2021. Tinget kommer istället att 
genomföras sista lördagen i januari 2022. Vi hoppas då att läget har förbättrats 
och att vi åter kan samlas under sotad ås. Även parentation över våra skogskarls- 
kamrater och intag av ungkarlar flyttas till 2022. 

Silverkarlar har utsetts och kommer att uppvaktas av Talman med blomsterkvast. 
Silvernålen kommer de att få på Tinget 2022.

Rådet har nogsamt begrundat olika alternativ och kommit fram till att detta är 
den bästa lösningen. Att genomföra tingsförhandlingar digitalt bedömdes svårt 
både tekniskt och demokratiskt då vi har drygt 200 karlar och 10% av dessa saknar 
e-post och dator. Att skjuta fram Tinget till sommaren kändes som en osäker väg 
och då alla Rådsmedlemmar ställde upp på att fortsätta till 2022 så fann vi detta 
var det klokaste beslutet. 

Vi är i gott sällskap. Eftersom jag är Nordskrivare i Nordrådet så har jag fått 
budkavle från klubbarna i Norden. En klubb har hunnit hålla ting på hösten innan 
restriktionerna skärptes och en klubb har haft digitalt ting. Resterande klubbar har 
skjutit upp sitt Ting, oftast till 2022. Nordrådet har även beslutat att flytta fram 
Alltinget i Dalarna 2021 till 2022.

Glädjande nog har redaktionen för “I kärrkanten”jobbat på trots de mörka tiderna. 
Vi kan se fram mot en tidning i slutet av januari och sedan hoppas vi återkomma 
med mer information om Fejd och Riksgränsvandring när läget klarnar. Vi har även 
jobbat med utformningen av våra juniorstipendier och de kommer i fortsättningen 
kunna sökas av Skånska juniorer och yngre seniorer. Vi samarbetar här med Skogs-
flickorna och tror att detta verkligen kommer att stötta Skånsk orientering vilket 
är ett av vår klubbs främsta mål!

Bifogat detta brev får ni även ett förslag på stadgar för SKK Skåne. Vi har saknat 
“riktiga” stadgar med statuter för årsmöte, val osv som banken kräver. Vi har  
endast haft Skogskarlarnas urstadgar från 1930 som är de punkter som  
läses vid Tinget “Skogskarl är stark, kärv och beprövad i skogen” osv.  
Vi har utgått från stadgar utformade av andra skogskarlsklubbar  
och reviderat dessa för SKK Skåne. Vi kommer att anta dessa vid 
 Tinget 2022. Var rädda om er och hoppas vi snart kan ses igen!
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