Vikingen nr 2 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 28 april 2006.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
Qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm

Du glömmer väl inte
Att titta in på kårens hemsida lite då och då?
Där finner du senaste nytt om scoutkårens olika aktiviteter.

www.vikingarna.nu

SCOUTKÅREN VIKINGARNA
STOCKHOLM
KALLELSE
Härmed kallas Du till Scoutkåren Vikingarnas extra
kårstämma onsdagen den 22 mars 2006 klockan 18.30
i scoutlokalen, Värtavägen 33, Stockholm
Rösträtt har samtliga kårens medlemmar som betalt terminsavgift för
innevarande termin eller är avgiftsbefriade.

VÄLKOMMEN
Kårstyrelsen

Förslag till dagordning
1.
2.
3.

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

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
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 tävlingsledare
Val av kontaktperson nyanmälningar
Val av representanter till de organisationer som kåren är ansluten
till
Val av valberedning
Mötet avslutas

Valberedningens förslag kommer att finnas på kårens hemsida så snart
som möjligt, samt på mötet.
PM

Resultat KM i livlina 2006-02-07
Miniorscouter pojkar

Miniorscouter flickor
1. Emma Dahlin

6 träff

1. Johan Hagrud

10 träff

2. Julia Wollter

5 träff

2. Peter Priklomski

9 träff

3. Annika Toll

4 träff

3. Jack Rodriguez

8 träff

4. Matilda Hult

2 träff

3. Sebastian Olrog

8 träff

4. Minna Nordlund

2 träff

5. Malkolm Holm

6 träff

Juniorscouter pojkar

Juniorscouter flickor
1. Ebba Sjöholm

7 träff

1. David Svartz

10 träff

2. Ebba Hedlund

6 träff

2. Patrik Mijalkovic

8 träff

2. Josefin Ogsten

6 träff

3. Elias Jonsson

5 träff

4. Anna Dahlin

4 träff

4. Erik Bengtsberg

5 träff

5. Alice Ström

3 träff

6. Emma Rengholt

0 träff

6. Lydia Rheborg

0 träff

Patrullscouter

Ledare herrar

1. Emil Ulving

8 träff

1. Harald Kuntze

2. Jacob Wall

7 träff

2. Tyko Brising

8 träff

3. Jonathan Ekholm

5 träff

3. Lennart Holm

6 träff

3. Robert Henriques

5 träff

4. Pelle Berglund

5 träff

4. Mårten Olrog

5 träff

6. Per Hult

3 träff

Ledare damer
1. Eva Svartz

3 träff

10 träff

Kårens badkväll -eftermiddag
11 mars
Efter många års uppehåll återkom förra året en gammal trotjänare – kårens badkväll.
Det blev en eftermiddag, men vilken eftermiddag! Självklart måste vi göra om det i år,
nu lördag 11 mars kl 16.00.
Som vanligt (?) håller vi till på 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:
16.00 får vi komma in i badet
18.00 måste vi upp
18.30 ska vi vara ute igen
19.00 hemma till middag
Välkommen!
Kårstyrelsen

Vedboden är tom!
Trädfällarhelg på Sjövik 18 – 19 mars
I år är det jubileum! För femte året i rad åker vi till Sjövik och fäller träd. Just i år är
det väldigt akut. Vedboden är nästan tom eftersom det blev en väldigt liten
trädfällarhelg förra året.
18 – 19 mars, helgen före vårdagjämningen,
är det dags. Vi ska kapa upp ett eller kanske
flera vindfällen, ta ner minst ett stort träd,
såga hugga och trava ved. Det blir också en
hel del ris att elda. Vill du komma med men
inte fälla träd så lovar jag att hitta på andra
jobb!
Som alltid gäller det att ju fler vi är desto mer får vi
gjort och desto roligare blir det. Trevlig samvaro på
kvällarna är en bonus, passa på att prata ihop dig
med dina ledarkompisar och dem du ännu inte
känner!
Du förälder, som kanske inte har varit på
Sjövik, kom med! Du kan göra en insats för
ditt barns scoutkår. Att alla ledare och
funktionärer i kåren kommer, förutsätter
jag …!

ALLA som kan bidra, är därför välkomna.
Det här är vad som gäller:
? Kom med hela helgen eller delar av den
? Kåren bjuder på maten
? Samordna gärna transporter
? Ta med arbetskläder för utebruk (glöm inte handskar!), vill du så ta med verktygslådan
? Har du tillgång till motorsåg eller elkedjesåg så tala om det för mig
? Senast tisdag 14 mars, men helst tidigare, vill jag veta att du kommer. Tala om vilka
måltider du vill vara med på, till harald@vikingarna.nu, 08-367770 eller 070-6294328.

Alltså: Välkommen!
Harald Kuntze, stugfogde

Scoutläger sommaren 2006
Miniorscoutläger på Sjövik 10-13 augusti.
Lekar

Vi bor i stugorna och tillbringar dagarna utomhus.
Segling
Inbjudan kommer snart till
Skogen
alla scoutkårens miniorscouter. Lägerbål

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

Sjöstjärnan 22-29 juli
Ett sjöscoutläger på Vässarö för juniorscouter och äldre.
Inbjudan skapas just i dagarna. Håll utkik!

Lägerkommittén
scoutlägerscoutlägerscoutlägerscoutlägerscoutlägerscoutlägerscoutlägerscoutlägerscoutläger

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

Terminsprogram
för

Scoutkåren Vikingarna
Vårterminen 2006
lördag
lördag-söndag
onsdag
lördag
onsdag
fredag
lördag
onsdag
onsdag
tisdag
onsdag
lördag-söndag

11
18-19
22
25
26
28
6
10
31
6
7
10-11

mars
mars
mars
mars
april
april
maj
maj
maj
juni
juni
juni

Kårens badkväll, se inbjudan
Trädfällarhelg på Sjövik, se inbjudan
Extra Kårstämma, se kallelse
Sjöscoutdagen, för junior- och patrullscouter
KS
Manusstopp för Vikingen
Scouternas Dag
Bilrebusjakt, se inbjudan nedan
KS
Nationaldagen
Sjöviksjobbarkväll
Sjöviksdagen med terminsavslutning

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäöabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Bilrebusjakt
Onsdagen den 10 maj återuppstår den gamla tävlingen
Bilrebusjakt igen.
Tävlingen går ut på att 1. lösa rebusar som ger platser, 2. ta sig till platserna och
3. svara på frågor knutna till platserna. Flest poäng vinner.
Man tävlar ekipagevis, bil mot bil. Alla trafikregler ska följas.
Den kompletta inbjudan, med plats och tider, kommer att finnas på vår hemsida:
www.vikingarna.nu
inom kort. Så när du ändå är inne på hemsidan, sök efter denna information.

