Vikingen nr 5 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 någon
övernattning eller liknande. Låt oss då få reda på det, så sätter vi in en annons om detta.
Sänd då det till Scoutkåren Vikingarna, Peter Möller, Kidvägen 29, 187 54 TÄBY, eller faxa
på telefon 510 517 59, eller mail till moller.peter@hemel.nu senast 1 vecka innan.
Manusstopp till "VIKINGEN"
Nr 1 2004 utkommer någon gång i slutet av januari.
Nr 2 2004 utkommer under mars månad, datum fastställs i december
Nr 3 2004 utkommer under maj månad, datum fastställs i december
Nr 4 2004 utkommer i anslutning till att höstterminen startar
Nr 5 2004 utkommer någon gång under oktober månad
___________________________________________________________________________

Notiser
"KÅRENS HEMSIDA"
Gör gärna ett besök på kårens egen hemsida med adress http://viking.beash.net
Där finns nyheter och allmän information om kåren mm.

"KÅRSTÄMMA - ÅRSMÖTE"
Scoutkåren ordinarie kårstämma kommer att avhållas i lokalen 17 november,
Se separat kallelse och dagordning.

"OLD VIKINGS"
Berättelse om en helg med OLD VIKING`s

"SJÖVIKSDAGEN
Söndagen den 28 september var det så dags igen för kårens gemensamma familjesöndag
på Sjövik. Läs mer längre fram.
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Mitt första deltagande i den fina församlingen "OLD VIKINGS" under helgen
13-14 september 2003.
Jag kommer ut till SJÖVIK klockan 09.00 på lördagsmorgonen den 13 september, och möts av ett
glatt gäng gamla vikingar, som var med före min tid, och kanske några lite längre fram på 50-talet. En
del av dem är ju fortfarande aktiva i kåren på något sätt. Det serveras kaffe och färdigbredda mackor
ute på planen under solens sken. När alla är samlade (13 st) hälsades alla välkomna av arrangörerna
för helgen.
Vi delades in i lag om tre till fyra i varje, därefter vidtog då en liten orientering i form av frågespår
utsatta i skogen runt Sjövik och dess närhet. Vi fick två timmar på oss att genomföra detta, vilket alla
lyckades med. En kort stund senare, så skulle vi ha livlinekastning bakom vedboden, vilken skulle
genomföras så att man kastade strömkast i 5 minuter.
Lunchen serverades nere vid lägerbålsplatsen i solskenet, och den bestod av ärtsoppa och varm
punsch, detta var fantastiskt gott, och just att få sitta ute i naturen och äta som scout är något speciellt.
På eftermiddagen efter lunchen, så vidtog det ytterligare tävlingar i scoutgrenar denna gång skulle vi
tillverka en livlinebår med tvärstag, och förpassa en medlem i patrullen med en vrickad fot runt en
bana och åter till starten. Min patrull tog saken i egna händer och gjorde ramen, sedan ställde vi vår
patient (L-G) på en stubbe, och höll ramen om kring honom medan vi surrade fast ramen och sedan
fällde ner honom och bar, detta tyckte vi var en kul grej, men vi fick inte några extra poäng för att vi
varit så innovativa.
Sedan var det så dags för kaffe och bulle klockan 15.00, vilket också avnjöts utomhus.
Nu var det så dags för en riktig höjdare inom scouting ELDNING. Alla lagen fick lika stora
plankbitar, en kniv och tre tändstickor, och på tid således lyckas koka över såpvatten. Vi lyckades få
fyr på brasan med en tändsticka på 6 minuter och 27 sekunder. Nästa patrull tog det på 6 minuter och
47 sekunder för och den sista patrullen klarade det på 9 minuter ca.
Nu var vi klara med dagens nöjen, så fram till middagens klockan 19.00 så fans det nu utrymme för att
sitta och snacka gamla minnen och titta i gamla loggböcker och fotoalbum sen urminnes tider. Det är
fantastisk vad mycket material det finns från gången tid som man kan luta sig tillbaks och bara njuta
av. I samma veva kom Georg Sterzel ut och anslöt sig till gänget, och berättade en del om Kjesäter och
scoutmuseet och mycket om gamla kårarkiv som finns ute på bygden, och vikten av att detta kom in
till Statsarkivet.
Middagen serverades inne i storstugan och bestod av saltbakad lax med kokt potatis och romsås. En
stort eloge till kocken, som under hela helgen gjort ett fantastiskt jobb med mycket och god mat.
Senare på kvällen skulle vi ha en grillstund nere vid sjön. Vi som vann eldningen, fick i uppdrag att
göra i ordning en eld, men det var då det hände, jag snubblade på en rot och ramlade så illa att jag skar
upp en liten del av ögonlocket på vänster öga, men Harald tog hand om detta på ett bra sätt, med
kirurgtejp över jacket och mer tejp över ögonlocket, så kunde jag var med och fortsätta kvällen.
Söndagen började med frukost klockan 08.00 - 09.00. Sedan vidtog nästa aktivitet bakom vedboden,
denna gång skulle vi kasta varpa. Men utan varpastenar så går det inte, så vi tog vad skogen gav i form
av stenar, men det gick lika bra det. Nu var det dags för lunch och avslutning nere vid flaggstången,
alla fick priser för sitt medverkande. Tack för den här gången.
Vi ses nästa år på SJÖVIK den andra helgen i september.
Vid tangentbordet
Peter
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Sjöviksjobbardag lördagen den 27 september
Inför varje Sjöviksdag samlas alltid en del ledare och övriga på Sjövik på lördagsförmiddagen, för att gå igenom vad söm behöver göras, dels inför Sjöviksdagen
och dels inför hösten och den kommande vintern. Så även denna dag. Under ledning
stugfogden (Harald), så gjordes en massa jobb, såsom att sätta upp nya hängrännor på
storstugan samt alla patrullstugor, rensa en massa ris och elda detta. Samtidigt höll vår
energiska båtfogde (Patrik) på nere vid sjön och gjorde i ordning våra Optimitjollar och
gick igenom två-kronorna, efter att dessa varit utlånade under sommaren och sjöscoutseglingen.
Sjöviksdagen söndagen den 28 september
Sjöviksdagen avhölls traditionsenligt på söndagen, men med ett uselt väder.
Trots det dåliga vädret, så kom det ut ca 35 tappra barn, föräldrar och ledare,
som provade på att kasta livlina, gå frågespåret och vara nere vid lägerbålsplatsen
och grilla korv. Mot slutet av dagen, så hjälptes vi alla åt att ta upp våra båtar, vilket
resulterade i att det var den hittills snabbaste båtupptagningen i kårens moderna
historia. TACK alla ni som var med och gjorde Sjöviksdagen till vad den blev och än
en gång TACK alla som hjälpte till med att få upp båtarna. I ledarstugan fanns det möjlighet
att titta i gamla fotoalbum från kårens tidiga dagar, samt läsa gamla loggböcker, och sist
men inte minst, ett fantastiskt fint bildspel från årets stora distriktsläger på Vässarö.
MEDLEMSAVGIFT FÖR HÖSTTERMINEN 2003
Alla har inte betalat in sina medlemsavgifter ännu så därför kommer denna lilla
påminnelse.
Medlemsavgiften till scoutkåren är 300 kronor per termin.
Familjer med flera medlemmar i scoutkåren erhåller en viss rabatt:
•
•

Avgiften för första betalande medlemmen är 300 kronor per termin
Avgiften för övriga betalande medlemmar är 150 kronor per terminVuxna passiva,
stödjande, medlemmar betalar, minst, 200 kronor per kalenderår.
Medlemmar med nedsatt avgift får ingen egen förbundstidning.
INBETALNING
Avgiften betalas in på Scoutkåren Vikingarnas bankkonto 51 43 – 75 31 eller postgirokonto
15 41 46 – 5 snarast.
Glöm inte att skriva namn, avdelning och födelsedatum vid inbetalning. Annars vet vi inte
vem som har betalat.
MEDLEMSKORT
När medlemsavgiften bokförts på scoutkåren skriver vi ut ett medlemskort. Detta delas sedan
ut av ledarna på avdelningen.
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SCOUTKÅREN VIKINGARNA
STOCKHOLM
KALLELSE
Härmed kallas Du till Scoutkåren Vikingarnas ordinarie

höstkårstämma
måndagen den 17:e november 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 7 november 2003.

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

Välkommen
Kårstyrelsen

Bilagor:
1.
2.
3.
4.

Förslag till dagordning
Förslag till verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för verksamhetsåret 2004
Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2004
Ansökan om medel ur Hans Nyströms Minnesfond

Bilagorna 2-4 medföljer kallelsen endast till vuxen medlem, övriga erhåller dem på plats eller efter förfrågan.
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Förslag till

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid mötet
Justering av röstlängden
Val av två protokolljusterare
Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
Fastställande av dagordning
Fastställande av verksamhetsplan och budget för det närmast följande
verksamhetsåret
7. Fastställande av medlemsavgift för det närmast följande verksamhetsåret
8. Beslut angående disposition under kommande verksamhetsår av föregående
års avkastning från H Nyströms Minnesfond, inkl. behandling av inkommen
ansökan från Roverlaget Korparna.
9. Förslag om upphävande av kårens tillägg till SSF:s stadgar
10.Fastställande av antal ledamöter i kårstyrelsen
11.Val av kårordförande, vice kårordförande, kårkassör, kårsekreterare, samt
övriga ledamöter i kårstyrelsen
12.Val av övriga kårfunktionärer
13.Val av revisorer och revisorssuppleanter
14.Val av kårens delegater till distriktsstämman för närmast följande
verksamhetsår
15.Val av representanter i de organisationer där kåren är ansluten, för det
närmast följande verksamhetsåret
16.Val av ledamöter i valberedningen
17.Behandling av motioner till kårstämman
18.Övriga ärenden

Den som önskar ta upp någon fråga under punkten 18 bör anmäla detta till
kårordförande före mötet.
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