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Vikingen nr 2 2003
Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4 - 5 nummer per år.
Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande.
Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller
___________________________________________________________________________
Vill ni vara med och fylla kårtidningen med positiva ting. Eller varför inte en liten berättelse
om sommarens läger t.ex. Tycker Du att något är bra? Efterlyser Du någonting från
sommarens läger t.ex. Låt oss då få reda på det, så sätter vi in en blänkare om detta. Sänd då
det till Scoutkåren Vikingarna, Peter Möller, Kidvägen 29, 187 54 TÄBY, eller faxa på
telefon 510 517 59, eller maila till moller.peter@hemel.nu senast 1 vecka innan.

Manusstopp till "VIKINGEN"
Nr 3, 2003 är den 8 maj, och utgivningsdag den 13 maj
Nr 4, 2003 är inte fastställt ännu
Nr 5, 2003 är inte fastställt ännu
___________________________________________________________________________

Notiser
"SOMMARLÄGER 2003"
Scoutkåren har för avsikt att under vecka 31 deltaga i Stockholms Scoutdistrikts
distriktsläger "ELDORADO" ett gyllene läger på Vässarö i Stockholms Norra Skärgård.
Lägerinformation kommer att delas ut till alla scouter och övriga intresserade. Dessutom kan
Du läsa om lägret i detta nummer av Vikingen längre fram.
I direkt anslutning till att distriktslägret slutar startar ytterligare ett läger, då för enbart
seniorer och äldre med namnet "BOOMERANG".

"KÅRENS HEMSIDA"
Scoutkåren har sedan en tid tillbaks en egen hemsida med adress http://viking.beash.net
Tag gärna tillfället i akt och gå in på den och läs mer om vad som händer i kåren framöver,
och vad som hänt den senaste tiden.

"KOMMANDE PROGRAM OCH AKTIVITETER"
Scoutkåren Vikingarnas årligen återkommande årsmöte "Kårstämma" äger rum måndagen
den 7 april. Kallelse och dagordning finns med i detta nummer av VIKINGEN.
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"SJÖSCOUTDAGEN"
Scoutkåren Vikingarna i samarbete med Stockholms Scoutskeppslag arrangerar för 8:e året en
tävling för alla sjöscouter i hela Stockholmsregionen, och inbjudna scouter från ÅBO och
ÅLAND. I år kommer tävlingen att förläggas till Skeppsholmen & Kastellholmen lördagen
den 12 april mellan klockan 10.30 - 15.00 ca. Det vore jätteroligt om vi får se kårens
juniorscouter och patrullscouter kämpa om att komma först och få ta emot vandringspriset.
Vem vet?
"KM i livlina "
Kårmästerskap i livlina avhölls den 20 februari, här nedan kommer resultatlistan.
Minior
1. Simon Palme
2 träff
2. Christoffer Natt och Dag 11 träff
3. Ylva Lundgren
8 träff
4. Björn Jeppsson
5 träff
Junior
1. Jonathan Ekholm 6 träff
Patrullscouter
1. Theo Högberg 8 träff
Paul Nyrén 8 träff
3. Robin Wargentin 5 träff
4. Richard Hedström 4 träff
Ousman Senghore 4 träff
6. Rickard Jeppsson 3 träff
Maarten Nelson 3 träff
8. David Hassleryd 2 träff
John Myhrman 2 träff
Elisabeth Radhe 2 träff
11. Amaro Cuba Gyllensten 1 träff
Damer
1. Lotta Natt och Dag 5 träff
2. Elisabeth Jeppsson 1 träff
3. Catharina Eriksson 0 träff
Herrar
1. John Ekholm 10 träff
2. Lennart Holm 6 träff
3. Tyko Brising 5 träff
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SCOUTKÅREN VIKINGARNA
STOCKHOLM
KALLELSE
Härmed kallas Du till Scoutkåren Vikingarnas ordinarie

vårkårstämma
måndagen den 7:e april 2003 kl 19.00
i scoutlokalen, Valhallavägen 175 Stockholm.
Rösträtt har samtliga kårens medlemmar som betalat terminsavgift för
innevarande termin eller är avgiftsbefriade.
Alla medlemmar i scoutkåren har rätt att begära att en viss fråga ska behandlas
av kårstämman. En sådan begäran (motion) ska göras skriftligt. För att en
motion ska kunna behandlas av stämman måste den vara Lennart Holm,
Skyttens gata 560, 136 61 Haninge, tillhanda senast 27:e mars 2003.

Kaffe/te/saft och bulle serveras i samband med mötet.

Välkommen
Kårstyrelsen

Bilagor:
1. Förslag till dagordning, se baksidan
2. Årsberättelse för 2002
Bilaga 2 medföljer kallelsen endast till vuxen medlem, övriga erhåller dem på plats eller efter
förfrågan.
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Förslag till

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande vid mötet
3. Justering av röstlängden
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Frågan om kårstämman behörigen sammankallats
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av årsberättelse, resultaträkning, balansräkning och
revisionsberättelse.
8. Fastställande av balansräkningen samt frågan om beviljande av
ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter
9. Beslut om kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10.Behandling av motioner till kårstämman
11.Rapporter och meddelanden
12.Övriga ärenden

Den som önskar ta upp någon fråga under punkterna 11 eller 12 bör anmäla
detta till kårordförande före mötet.
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Välkommen till Eldorado
Ett gyllene läger
Hej alla scouter och föräldrar!
Nu är det dags planera in sommarlägret och skicka in anmälan på alla familjemedlemmar senast den 3 april.
Eldorado går av stapeln
29 juli-2 augusti för Miniorer
27 juli-2 augusti för Juniorer
26 juli-3 augusti för Patrullscouter
Så här kul blir det:
Sommarens scoutläger för Vikingarna blir ett gemensamt distriktsläger med andra stockholmskårer på Vässarö.
Temat blir Eldorado, staden som conquistadorerna jagade för att hitta guld. Programpunkterna och alla
spännande händelser på Vässarö under lägerveckan kommer att kretsa kring detta. Och vi lovar: ingen som varit
på Vässarö förut kommer att känna igen sig under guldveckan. Ett axplock från programmet:
Mayas Magasin: I stället för Björnes Magasin har vi ett eget guldmagasin på fotbollsplanen efter middagen
varje dag - med sagor, såpor, nyheter och väder.
Eld-o-rado: Har du alltid undrat hur man tänder eld utan tändstickor? På lägret får du svar.
Auyan Tepuy: Prova på att klättra, kanske inte så högt som Auyan Tepuy i Venezuela, men ändå…
Flottbygge: Med hjälp av Calchiutlucue, vattnets gudinna, provar vi att bygga en flotte och att paddla den.
Fly med guldet: Prova att springa en hinderbana med skattkistan i behåll. Veckans bästa tid belönas.
Inkadagen: En hel dag hos indianerna… Besök en Inkaby och lär dig hur indianerna levde, bodde, jobbade och
lekte.
Aztekernas spökspår: Ett spökspår sent på kvällen för de äldre barnen.
Sjöverksamhet: Vår ambition är att ge alla scouter en fin sjöupplevelse. Vi är ju en sjöscoutkår…

Mer information på www.scoutkansliet.nu. Gå därifrån in på Vässarös hemsida och klicka på Eldorado i
vänstermarginalen.

Vad kostar det att vara med?
Förälder som medföljer som aktiv ledare är hjärtligt välkommen utan kostnad. Inga förkunskaper krävs, men
som aktiv ledare kan man inte räkna med att ägna särskilt mycket tid åt sin egen familj under lägret.
Kommer det många scouter på lägret är det en förutsättning att några föräldrar medverkar aktivt, annars måste vi
begränsa deltagarantalet. Turordning blir då efter anmälningsdatum. Övriga familjemedlemmar betalar full
lägeravgift - pris efter lägertid.
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Pris miniorscout
Pris juniorscout
Pris patrullscout

660 kr
890 kr
1120 kr

Vid behov kan lägerbidrag sökas hos kårordförande Lennart Holm,
tel 08-745 01 86, e-post lennart.087450186@telia.com
Anmälning skall vara inlämnad till avdelningsledare senast 3 april. Senaste betalningsdag är 1 juni. Ytterligare
uppgifter om betalning och utrustning kommer att skickas ut till anmälda lägerdeltagare.
För frågor om lägret, kontakta Anita Sjöman, tel 08-570 315 77 eller 073-625 83 28 eller
alfastation69@hotmail.com
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Bindande anmälan för lägerdeltagare från scoutavdelning
Senaste anmälningsdag 3 april
Lämna in anmälningsblanketten till avdelningsledare.
Jag deltar under perioden
• 29 juli-2 augusti
• 27 juli-2 augusti
• 26 juli-3 augusti
• Annan period……………….
Namn….
Personnummer…..
Minior
Junior
Patrullscout (kryssa i grupp)
Adress
Postadress
Tel bostad
Anhörig under lägerperioden (namn+tel dag/kväll)

Hälsouppgifter:
Stelkrampsvaccinering

nej

ja

år…………

Ev övrig vaccinering:…………………………………………………………………….
Allergisk mot (t ex penicillin, djur, mat):………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Medicinerar:…………………………………………………………………………….
Önskas medicineringen gjord genom lägrets försorg

nej

ja

Ev sjukdom/handikapp:……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Bör ej deltaga i (t ex idrott):……………………………………………………………
Övriga upplysningar (t ex åskrädd, mörkrädd etc):………………………………….
Kan simma:…………….meter.
Anhörig / målsmans namn samt adress och telefon under lägertiden (både dag- och kvällstelefon):
………………………………..
Uppgifterna är konfidentiella och kommer att förstöras efter lägertidens slut.
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Bindande anmälan för förälder som önskar delta som aktiv ledare (kostnadsfritt)

Senaste anmälningsdag 3 april
Lämna in anmälningsblanketten till avdelningsledare.
Jag deltar under perioden
• 29 juli-2 augusti
• 27 juli-2 augusti
• 26 juli-3 augusti
• Annan period……………….
Namn….
Adress…
Postadress…
Tel bostad….
Mobiltel….

Underskrift
…………………………………………………………..
Lämna anmälningsblanketten till avdelningsledare senast 3 april.
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Bindande anmälan för medföljande familjemedlemmar som ej deltar i verksamheten (obs en blankett per
person)
Senaste anmälningsdag 3 april
Lämna in anmälningsblanketten till avdelningsledare.
Jag deltar under perioden
• 29 juli-2 augusti
• 27 juli-2 augusti
• 26 juli-3 augusti
• Annan period……………….
Namn, vuxen…..
Namn, barn, ålder….
Namn, barn, ålder….
Adress…..
Postadress….
Tel bostad…..
Mobiltel…..

Underskrift
…………………………………………………………..
Lämna anmälningsblanketten till avdelningsledare senast 3 april.

