Vikingen nr 5 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@vikingarna.nu.
Manusstopp för nästa nummer är ännu inte klart, se hemsidan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften till scoutkåren är 400 kronor per termin för första betalande
medlemmen i familjen. Avgiften för familjens övriga betalande medlemmar är
200 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 bankgiro 56 71 – 93 70 eller
postgiro 15 41 46 – 5 snarast dock senast 30 september resp. 28 februari.
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.

Sida 1 av 7

Terminsavslutning
Hösten 2004
Onsdagen den 15 december avslutar vi
scoutterminen på sedvanligt sätt.
Samling på Gärdesskolans lärarparkering, invid
lilla skolgården med infart från Valhallavägen,
klockan 18.30.
Därifrån går vi i fackeltåg till Gustaf
Adolfkyrkan för själva avslutningsprogrammet.
Kvällen avslutas med kaffe, saft och bulle i
Oscarshemmet.
Som vanligt är alla välkomna: Scouter,
föräldrar, syskon, övrig släkt och vänner.
De som har scoutskjorta, har förstås den på.

Välkomna!
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Navigationskurs
En navigationskurs som leder fram till förarintyg för segel- och motorbåtar kommer att
hållas på scoutkåren. Kursen omfattar 20 gånger, och kommer att hållas måndagkvällar i scoutlokalen. Det första mötet kommer vi bland annat att gå igenom utrustning för kursen, med förslag och priser. Eftersom jag har en cirkelledarrabatt, lönar
det sig att vi samordnar inköpen.
Läroboken kommer sedan att kunna användas även för den som vill fortsätta till kustskepparen.

Lite information
När?
Måndagkvällar 2000 – 2200

Var?
Scoutlokalen Värtavägen 33

Vilka?
Patrullscouter och äldre samt föräldrar till kårens medlemmar

Kostnad?
Studiematerial (lärobok, passare, transportör). Har du egen utrustning, dock inte
lärobok, minskar naturligtvis kostnaderna.

Start?
Måndag 10 januari

Paus för skollov?
Jodå, såväl under sportlov som påsklov gör vi uppehåll.

Lärare?
Jan Stigell, tel 411 85 86 (hem), 070 - 537 40 89 (mobil), jan.stigell@fro.se (e-post)

Anmälan?
Till Jan Stigell senast 20 december 2004

Jaha, och vem är jag då? Jag är sjöscoutledare, scoutkårens internationella ombud,
och har av och till hållit navigationskurser på scoutkåren. Själv har jag skepparexamen sedan 1977 samt marint VHF-radiocertifikat.

Välkomna!
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Scoutkurser för vuxna, nytt kursprogram för 2005!
Föräldrar och stora scouter är välkomna att anmäla sig till våra scoutkurser.
Kontakta en scoutledare du känner eller ring Anita Sjöman, tel 073-625 83 28.
Kårens egen ledarutbildning på Sjövik
En egen kårutbildning av i första hand nya, men även gamla, ledare inom Vikingarna planeras till helgen
19-20 mars. Barnpassning ordnas på Sjövik, där även utbildningen sker. Ledare: Peter, Harald, Myggan
& Maggan. Anmäl dig snarast till Maggan.

Allmän ledarutbildning, junivecka
Kan du tänka dig att vika en vecka i juni för att ha kul med andra vuxna, som också är eller kommer att
vara ledare på någon av Stockholms scoutkårer? Anmäl till ledarkurs på Vässarö i Roslagen den 11-17
juni. Oslagbar upplevelse på sommaren. Trevlig förberedelse för ideellt arbete vintertid. Anmälan senast
29 april.

Allmän ledarutbildning, familjeläger i juli
Du får grundläggande ledarutbildning tillsammans med andra ledare i stockholmsdistriktet - med din egen
familj runt omkring dig om du så önskar. Medan du går på kurs tar lägerledare hand om dina familjemedlemmar. Aktiviteter både för barn och vuxna. Kursveckan genomförs på Vässarö den 2-9 juli. Anmälan
senast 29 april.

Allmän ledarutbildning, två helger i höst
Kombinera ledarutbildningen med en friluftsdel, där du får tips och idéer för scoutliv utomhus. Första
delen heter ALU Friluft och hålls fredag-söndag 9-11 september. Nästa del heter ALU Combi och är en
kombination av teori, praktik och idéer. Hålls fredag-söndag 7-9 oktober. Du kan välja bara den ena men
har mest nytta av att gå på båda. Anmälan senast 24 augusti.

Allmän ledarutbildning, tre helger på ett år
Vill du dela upp din ledarutbildning i tre delar, utan att vika en hel vecka finns det flera olika kombinationer
att välja. Du kan till exempel börja i oktober och avsluta i maj. Hör av dig för exakta datum.

Grundutbildning för ledare (GUL)
Här är kursen för dig som är nyrekryterad ledare och vill tillämpa "learning by doing", dvs lära genom att
göra. I kursen ingår allt från historia och ideologi till vindskydd och surrning. Allt sker under en hajk den
23-24 april. Anmälan senast 29 mars.

Assistentkurs, från 16 år och uppåt
Du som är med på avdelning och vill lära dig lite mer, passa på att gå på assistentkurs. Öppen för alla
som varit medhjälpare på avdelning en termin. Kursdatum 7-9 oktober, anmälan 24 september.

Spela på sångstund
Vill du lära dig spela och sjunga på scoutvis har du chans att hänga med på en kursserie på fem träffar
med början den 3 februari. Då börjar kursen för fortsättningsspelare som redan kan 5-10 ackord. Anmälan
senast 14 januari.

Repkurs
Vill du ha praktiska programtips om hur du kan göra reparbeten och till och med sy en säck i segelduk,
här har du chansen. Kurs lördagen den 12 mars. Anmälsningsdag den 25 februari.

Hantverkskurs – kniv och yxa
Med god hjälp får du lära dig att använda kniv och yxa till annat än att tälja barkbåtar och hugga ved. Du
får också tips om hur du på ett säkert sätt lär ut användandet av kniv till andra. Söndagen den 10
april.Anmälan senast 22 mars.

Sång- och musikhelg
Ett oförglömligt minne kan du få om du åker till Vässarö på sång- och musikhelg. Här byts sånger och
texter så det står härliga till. Ett riktigt musikläger! Fredag-söndag 16-18 september. Anmälan senast 24
augusti.
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Ledarsamling
Kvällen den 23 januari kl. 18.00 träffas alla ledare, assistenter och
funktionärer till en gemytlig kväll i kårens trevliga scoutlokal.
Vi vet alla hur trevligt vi har det när vi träffas tillsammans, så därför
får vi nu den möjligheten igen. Vi jobbar med olika uppgifter inom
kåren, därför behöver vi dessa samlingar för att träffas allihop.
Denna gång har vi alltså inga energikrävande promenader eller
koncentrationssplittrande visningar, utan bara vår nya lokal, en middag
och varandra.
Meddela gärna Maggan eller Elisabeth om du kommer, samt om det är
något i matväg du inte tål, senast den 18 januari.

Välkomna!
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Förvarning!
Alla ledare, assistenter och funktionärer bör skriva in ”Scouting”
helgen 18-20 mars 2005.
Mer info kommer!
Kårstyrelsen
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SCOUTKÅREN VIKINGARNA
STOCKHOLM
KALLELSE
Härmed kallas Du till Scoutkåren Vikingarnas ordinarie
Kårstämma, måndagen den 14 februari 2005 klockan 20.00
i scoutlokalen, Värtavägen 33, 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 1 februari 2005.
Kaffe/te/saft och bulle serveras i samband med mötet.
VÄLKOMMEN
Kårstyrelsen

Bilaga:
Förslag till dagordning
Övriga bilagor kommer på kårens hemsida samt kommer att finnas på
Kårstämman.
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Förslag till
Dagordning
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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 årsberättelse, resultaträkningen,
balansräkningen samt revisionsberättelsen
Fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av
ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter
Beslut angående disposition under kommande verksamhetsår av
föregående års avkastning från Hans Nyströms minnesfond
Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Behandling av inkomna motioner
Fastställande av medlemsavgift för det närmast följande
verksamhetsåret
Fastställande av antalet ledamöter i kårstyrelsen
Beslut att mandattid är till nästa ordinarie kårstämma
Val av ordförande och vice ordförande
Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
Val av revisorer och revisorsuppleanter
Val av övriga funktionärer
Val av representanter till de organisationer som kåren är
ansluten till
Val av valberedning
Rapporter och meddelanden
Övriga ärenden

Den som önskar ta upp någon fråga under punkterna 21 eller 22 bör anmäla
detta till kårordförande före mötet.
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