Vikingen nr 2 2004
Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år.
Redaktör för tidningen är Lennart Holm.
Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du kanske har varit
med om någonting skoj som du vill berätta om. Eller saknar någonting efter en
övernattning eller en kåraktivitet. Skriv till: Scoutkåren Vikingarna c/o Lennart Holm,
Skyttens Gata 560, 136 61 Haninge eller e-post till lennart.087450186@telia.com.
Manusstopp för nummer 3 är den 14 maj

-------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDLEMSAVGIFT FÖR VÅRTERMINEN 2004
Många har kommit ihåg att betala in sina medlemsavgifter för vårterminen, men tyvärr
inte alla.
Medlemsavgifterna är en mycket viktig del i kårens ekonomi. Inte ens en ideell
förening kan fungera utan pengar. Vi har lokalhyra, stugtomtsarrende, båtvårds artiklar,
deltagaravgifter i tävlingar, lekmateriel och andra scoutprylar som ska betalas. En viss
del av avgiften ska dessutom in till distrikt och förbund, dels för försäkringar och
tidning dels för att täcka den service vi får därifrån.
Vår andra stora intäktspost, de kommunala och statliga bidragen, beror också på hur
många betalande medlemmar scoutkåren har.

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 termin
Vuxna 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.
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Du missar väl inte sommarens stora händelse:

Det är inte för sent att anmäla sig, ännu! Du som vill med men som ännu inte har
anmält dig, gör det snarast!
Lägertiderna blir:
Miniorer måndag 14 juni till torsdag 17 juni
Juniorer och patrullscouter söndag 13 juni till lördag 19 juni
Ledare och funktionärer: Anpassat för var och en under perioden fredag 11 juni
till söndag 20 juni plus kanske lite strödagar/kvällar innan lägret.

Läs mer på kårens hemsida http://viking.beash.net !
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Resultat Från KM i Livlina 3/2 2004
Minior pojk 5 meter
1 David Svartz
2 Olof Tydén
3 Marcus Ahlstrand
3 Gustaf Tivelius

11 träff
10 träff
7 träff
7 träff

Minior flick 5 meter
1 Carolin Ahnmark
2 Rosanna Lindmarker
3 Alice Ström

10 träff
8 träff
6 träff

Junior pojk
7 meter
1 Jonatan Ekholm
2 Joakim Spennare
3 Robert Henriques
Junior flick 7 meter
1 Lisa Yllmark
2 Lovisa Hedman
Patrull pojk 10 meter
1 Maarten Nelson

10 träff
4 träff
3 träff

Vuxna herr 12 meter
1 Harald Kuntze
2 Richard Livijn
3 Tyko Brising
3 Patrik Brising
5 Lennart Holm
6 Bengt Ström
7 Felix Olin
8 Carl Tivelius

13 träff
11 träff
9 träff
9 träff
8 träff
6 träff
4 träff
1 träff

Vuxna dam 12 meter
1 Marie Wasting
2 Eva Svartz
2 Karita Holm-Wallin
4 Ann Ström

3 träff
1 träff
1 träff
0 träff

7 träff
0 träff
4 träff
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Föräldrar!
Vi behöver hjälp under lägret!
För att få allt att fungera och kunna erbjuda våra scouter
ett omväxlande och trevligt program utan att vi knäcker
oss måste vi vara några till.
Två personer som svarar för mathållningen är ett måste.
Likaså behöver vi minst två, helst fyra, personer för programverksamheten, som pågår från morgon till sen kväll,
och till viss del under barnens fritid.
Kan du segla, paddla eller är du bra på scoutgrenar är det
bra. Är du ’bara en vuxen’ som kan vara med där det behövs
är det också bra. Vi har många uppgifter som inte kräver
förkunskaper. Det viktiga är att du finns och vill göra en
insats.
Bäst är om du kan vara med hela lägret, men annars är du
välkommen de dagar som passar. Du bor i eget eller kårens
tält, alternativt i någon av stugorna, och du deltar i programverksamheten eller mathållningen under större delen av tiden.
Kåren bjuder på maten.
Du som vill göra en insats för kåren och för våra scouter, hör av Dig
till Maggan, 08-540 209 84, 070-542 5135 eller maggan.w@home.se.
Har Du frågor, hör också av Dig!

Lägerkommittén
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Namntävling!!
Vem minns inte Putte, Trosa, Svärtan och Doppingen? Det finns säkert flera, men det viktiga
just nu är ju att ALLA kåren båtar saknar namn. En skandal av stora mått!
Härmed utlyses en namntävling för våra båtar.
Det bästa är om namnen är sådana att det går att lägga till flera liknande i efterhand.
Till exempel: Svärtan och Doppingen var båda kölbåtar och namnen kom från sjöfåglar.
Följande båtar skall namnges:
1 st följebåt
Klass motorbåt
5 st Optimistjollar
Klass Optimistjolle
2 st 2-kronor
Klass Flermansjolle
Namnförslag inlämnas för varje Klass via mail till patrik@brising.se eller på papper i
båtfogdens fack i lokalen. Sista dag för att deltaga 16/5. Förslagen bedöms av båtfogden i
samråd med avdelningsledarna.
Resultat meddelas på kåravslutningen. Vinnande namnförslag belönas.
Seglande hälsningar, Båtfogden
-- -- - - -- -- - - -- -- - - -- -- - - -- -- - - -- -- - - -- -- - - -- -- - - -- -- - - -- -- - - -- -- - - --

Sjöscoutdagen 2004-04-24
Vad är Sjöscoutdagen för någonting?
Jo, en tävling som Scoutkåren Vikingarna har varit medarrangör för i åtta år.
Årets tävling går även den i marin miljö på den bästa platsen i staden, tycker vi
som arrangörer, på Skeppsholmen och Kastellholmen. Tävlingsbanan består av
6 stycken kontroller på vardera banan, en för juniorscouter och en för patrullscouter.
Vilka är det då som tävlar? Jo, det är sjöscouter från hela stor Stockholm, som kallar
sig för Stockholms Scoutskeppslag. Dessutom kommer det scouter från vårt kära grannland i
öster, Pojkarna Åbo och Åbo vildar, (våra vänkårer i Åbo) att deltaga.
Passa på tillfället att komma ut till Stockholms fina miljö och se vad barnen gör på denna
tävling, scoutkåren ställer upp med ett lag på patrullscoutbanan. Ta med vänner och bekanta,
det finns mycket att titta på, bl.a. är Moderna Museet öppet igen efter reparation, och det är
gratis inträde, Skeppsholmsgården med båtbyggeri mm, samt Shamrock är öppen, så att man
kan gå ombord och titta på ett riktigt segelfartyg. Dessutom kommer det att finnas möjlighet
att köpa korv och kaffe i anslutning till detta.
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Vi saknar dina kunskaper!
Som vi alla vet är ledarsituationen i vår scoutkår lite ansträngd. Det betyder bl.a.
att alla avdelningar kanske inte har tillgång till all kunskap inom det egna ledarteamet.
Då vore det bra om de snabbt kunde finna den hjälp de behöver, alla vet ju inte
vad alla andra kan/är bra på.
Ett sätt att underlätta för de på avdelning aktiva ledarna är att via personliga
kunskapsprofiler bygga upp en ”kunskapsbank”. Därför ber vi alla vuxna (aktiva
ledare, föräldrar, passiva medlemmar, ja alla över 18 år) att gå in på kårens
webbplats och fylla i sin kunskapsprofil. Du hittar formuläret via menyspalten
till vänster på förstasidan.
Sedan kan ledarna gå in i ”kunskapsbanken” och söka upp en lämplig person
som kan hjälpa till med att fylla ut just deras kunskapslucka.

Scouting är att lära, och lära ut.
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Kårens webbplats!
Du glömmer väl inte att gå in på Scoutkåren Vikingarnas
webbplats lite då och då? Där finns mycket av det du
behöver veta om scoutkåren och våra aktiviteter.
Via den kan du också länka dig vidare till andra bra/viktiga/
nyttiga sidor. Du kan hitta sidor om knopar, scoutskjortan,
Sjövik, Stockholms Scoutdistrikt och mycket, mycket mer.

Ny webbadress!
Scoutkårens nya webbadress är: http://www.vikingarna.nu
Den gamla adressen fungerar dock fortfarande en tid till.
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SCOUTKÅREN VIKINGARNA
STOCKHOLM
KALLELSE
Härmed kallas Du till Scoutkåren Vikingarnas ordinarie
Vårkårstämma
Måndagen den 19 april klockan 19.00
I scoutlokalen, Valhallavägen 175 Stockholm
Rösträtt har samtliga kårens medlemmar som betalt terminsavgift för
innevarande termin eller är avgiftsbefriade.
Alla medlemmar i scoutkåren har rätt att begära att en viss fråga skall
behandlas av kårstämman. En sådan begäran (motion) skall göras
skriftligt. För att en motion skall kunna behandlas av stämman måste
den vara Margareta Wångby, Smedbyvägen 70, 184 32 Åkersberga,
tillhanda senast den 5 april 2004.
Kaffe/te/saft och bulle serveras i samband med mötet.
VÄLKOMMEN
Kårstyrelsen

Bilaga:
Förslag till dagordning
Övriga bilagor kommer upp på kårens medlemssidor efterhand de blir
klara.
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Förslag till
Dagordning
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mötet öppnas
Val av ordförande vid mötet
Justering av röstlängden
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Frågan om kårstämman behörigen sammankallats
Fastställande av dagordning
Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse,
resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse
Fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av
ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende närmast
föregående verksamhetsår
Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Andra beslut om ändring av stadgarna för Hans Nyströms
minnesfond med kårens övriga stadgar
Beslut om nya stadgar för Sjövik
Behandling av motioner till kårstämman
Ny lokal
Rapporter och meddelanden
Övriga ärenden

Den som önskar ta upp någon fråga under punkterna 14 eller 15 bör anmäla
detta till kårordförande före mötet.
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