Vikingen nr 1 2006
Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år.
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 24 februari 2006.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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KM i livlina
Extra KS, för ev inkomna motioner
Kårstämma
KS
Manusstopp för Vikingen
Kårens badkväll
Trädfällarhelg på Sjövik
KS
Sjöscoutdagen, för junior- och patrullscouter
KS
Manusstopp för Vikingen
Scouternas Dag
Bilrebusjakt
KS
Nationaldagen
Sjöviksjobbarkväll
Sjöviksdagen med terminsavslutning

Information
från Scoutkåren Vikingarna
Medlemsavgiften till scoutkåren Vikingarna:
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 medlemmar (s.k. stödjande medlemmar) betalar, minst, 200 kronor per kalenderår.
Ledare på avdelning samt övriga funktionärer i scoutkåren betalar ingen avgift, d.v.s. är avgiftsbefriade.
Medlemmar med nedsatt avgift får ingen egen förbundstidning, gäller dock inte ledare och funktionärer som får
tidningen.

Inbetalning av avgiften:
Avgiften betalas in på Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 56 71 – 93 70 (eller på plusgiro 15 41 46 – 5) snarast
efter terminsstarten, dock senast 28 februari resp. 30 september.
Glöm inte att skriva namn, avdelning och födelsedatum vid inbetalning. Annars är det svårt att veta vem som har
betalat.

Varför avgift?
Även om scoutkåren är en ideell förening (d.v.s. ingen har betalt för den tid man lägger ner) har vi kostnader,
t.ex. hyran för lokalen.
Dessutom ingår det en försäkring, som gäller under aktiviteter i scouterna samt till och från aktiviteterna, och en
medlemstidning i avgiften.

Långa månader, korta pengar?
Räcker inte familjens pengar till allt, men scouten/-erna vill vara med? Ring vår kårordförande, ingen ska behöva
stå utanför scouterna p.g.a. pengabrist.

Karita
< -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- >

Du går väl regelbundet in på Webben och läser vår info där?
www.vikingarna.nu
Just nu finns det bl.a. en del tips att läsa om utrusning för friluftsbruk.

Scoutläger sommaren 2006
Miniorscoutläger på Sjövik 10-13 augusti.
Vi vill ha in en intresseanmälan så snart som möjligt för att veta att det är
realistiskt att fortsätta planera.

Ledarna på Särimner
…………………………………………………………………………

Sjöstjärnan 22-29 juli
Ett sjöscoutläger på Vässarö för juniorscouter och äldre.
Mer information kommer, men skriv in datumen i kalendern redan nu.

Lägerkommittén

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vikingen på nätet?
Vi har hört att vissa medlemmar som får Vikingen per post
hellre läser den på nätet än i pappersform. Detta går att göra
redan nu, men om du vill slippa få tidningen i brevlådan, och
därigenom låta scoutkåren spara lite portopengar, kan du höra
av dig med ett mail till:
lennart@vikingarna.nu

Välkommen
Till
KM i livlina
Tisdagen den 7 februari 2006
Samling i Tessinparken kl. 18.30
(Blanchegatan x De Geersgatan)

Välkomna
Karita
Tävlingsledare

SCOUTKÅREN VIKINGARNA
STOCKHOLM
KALLELSE
Härmed kallas Du till Scoutkåren Vikingarnas ordinarie
kårstämma, tisdagen den 14 februari 2006 klockan
19.00
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 7 februari 2006.
Kaffe/te/saft och bulle serveras från klockan 18.30.
VÄLKOMMEN
Kårstyrelsen

Bilagor:
Förslag till dagordning
Valberedningens förslag
Alternativt förslag
Övriga bilagor kommer på kårens hemsida samt kommer att finnas på
kårstämman.

PM

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 och sekreterare 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 i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Behandling av inkomna motioner
Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2006
Fastställande av medlemsavgift för hösten 2006 och våren 2007
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.

PM

Valberedningens förslag på kårstyrelse och kårfunktionärer till kårstämman 2006
Kårordförande

Pga ändrade förutsättningar drar

Vice kårordförande

valberedningen tillbaka sitt

Kassör

förslag till styrelse.

Sekreterare
Övrig ledamot
Övrig ledamot
Seniorscoutrepresentant

Föreslås av seniorlaget

Revisor

Arne Sandin

Revisor

Bo Svensson

Revisorsuppleant

Elisabeth Arnborg

Revisorsuppleant

Britta Holm

Bidragsombud

Karita Holm-Wallin

Båtfogde

Patrik Brising

Assisterande båtfogde

Pelle Berglund

Internationellt ombud

Jan Stigell

Kårutbildare

Margareta Wångby

Ledarvårdsman

Margareta Wångby

Lokalfogde

Lennart Holm

Lägermaterielförvaltare

Karita Holm-Wallin

Medlemsregistrerare

Karita Holm-Wallin

Redaktör

Lennart Holm

Stugfogde

Harald Kuntze

Stugbokare

Peter Möller

Tävlingsledare

Vakant

Webbmaster

Harald Kuntze

Alternativt förslag på kårstyrelse till kårstämman 2006
Kårordförande

Margareta Wångby

Vice kårordförande

Peter Möller

Sekreterare

Ann Furuskog

Kassör

Klas Weidstam

Övrig ledamot

Ann Ström

Övrig ledamot

Harald Kuntze

Seniorscoutrepresentant

Utses av seniorerna

