Vikingen nr 1 2005
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 som har varit
med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in med ett bidrag. Saknar
du någonting efter en övernattning eller en kåraktivitet, eller kanske har du hittat
något som söker sin ägare, skriv några rader.
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 18 mars.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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 (helst!)
eller postgiro 15 41 46 – 5 snarast dock senast 28 februari resp. 30 september.
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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Ledarutbildning på Sjövik
19 – 20 mars
?
?

Du som är ny ledare i Vikingarna – vill du lära dig mer om scoutaktiviteter?
Du som har hållit på länge – vill du ha lite ny input?

Helgen 19 – 20 mars 2005 kommer vi att ordna en utbildningshelg på Sjövik för
kårens alla ledare. Syftet är att ge både inspiration och praktiska kunskaper
som är användbara i avdelningsarbetet. Vi kommer att elda, kasta livlina och
orientera, men även leda lekar och diskutera planering samt utbyta tips och
erfarenheter.
Vi räknar med att börja lördag kl 9 och vara klara söndag vid 15-tiden. Har du
behov att ta med dina egna barn försöker vi ordna ett speciellt program för
dem. Självfallet står kåren för mat m m.
Anmäl dig till Maggan så fort du kan, men senast 13 feb!
Välkommen!
Maggan

Myggan

Peter

Harald
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Kårens badkväll -eftermiddag
12 mars
Det var längesedan vi hade en badkväll i kåren, men nu är det dags! Det blir ingen kväll,
men en eftermiddag, lördag 12 mars kl 15.
Eftersom Strömbadet (bilden) stängde redan 1933 har vi letat fram ett lite modernare
och närmare bad, GIH-badet på Drottning Sofias väg 20 (bakom Stadion).
Vi kommer att avhålla KM i simning i olika klasser, men ändå ha tid för lek och plask i
bassängen.
Du behöver inte anmäla dig i förväg, utan det är bara att komma. Ta gärna med föräldrar, syskon, mormor m fl att heja på dig! Dom får givetvis gärna bada själva.
Självfallet står kåren för badkostnaden.
Tiderna:
1500 får vi komma in i badet
1530 i bassängen
1700 måste vi upp
1730 ska vi vara ute igen
1800 hemma till middag
Välkommen!
Karita
Tävlingsledare
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Presentation
Här fortsätter den spännande följetongen om Vikingarnas styrelse och funktionärer.

Hej!
Jag heter Ann Furuskog, och jag började i scouterna som blåvinge år
1951. Så småningom började jag i en patrull i Lyceums flickscoutkår
och där skulle alla ha ett "scoutnamn". Mitt namn blev Myggan, och
det har jag fått behålla sedan dess.
Jag fortsatte i scouterna, blev seniorscout och sedan ledare.
Lyceums flickscoutkår slogs ihop med Vikingarna, och jag fortsatte
som ledare. Efter ett uppehåll på drygt femton år är jag tillbaka i
kåren. På kårstyrelsemötena skriver jag protokoll och jag hjälper
också till på miniorscoutavdelningen Sleipner.
När jag inte håller på med scouting ägnar jag mycket tid åt mina fem
katter, som jag tar med på kattutställningar lite då och då. Ibland
har jag hand om jouren på Sollentunas kvinnohus. En del tid går också
åt till jobbet som lärare.
Jag har en vuxen son som heter Hilding.
Hälsningar, Myggan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Läger sommaren 2005
Vi har inte alla detaljer om lägret 2005 ännu, men det vi vet är att:
? Det blir läger, tillräckligt många ledare har anmält att de kommer
? Lägret blir på Vässarö
? Lägertiden för juniorscouter och äldre blir 7-14 augusti
? Lägertiden för miniorscouter blir 10-13 eller 11-14 augusti
Skriv in perioden i kalendrar och semesterplanering.
Mer info kommer så snart som möjligt!
Lägerkommittén
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Påminnelse

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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