Vikingen nr 4 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 10 november 2006.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Intresserad av scouttävlingar?
Scoutkåren Vikingarna har en ledig plats som tävlingsledare.
Uppgiften går i stort ut på att se till att scoutkårens egna tävlingar blir
arrangerade, samt att se till att avdelningarna blir anmälda till de övriga
scouttävlingar som de vill delta i.
Kunskaper om, och i, de olika tävlingarna är önskvärda men inte ett krav. Det
finns ”handböcker” att slå i, och ledare i scoutkåren att fråga (flera av dem har
de erfarenheter som kan behövas, men inte tiden att sköta detta uppdrag).
Intresserad? Anmäl dig till valberedningen eller KS.
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Du glömmer väl inte
att regelbundet gå in på Scoutkåren Vikingarnas hemsida
www.vikingarna.nu
Där finner du bl.a. den senaste informationen om aktiviteter inom
scoutkåren, både sådana som har varit och sådana som kommer.

Medlemsavgiften till scoutkåren Vikingarna
På grund av att avgifterna till Svenska Scoutförbundet har höjts, har
medlemsavgiften för höstterminen 2006 höjts.
Medlemsavgiften till scoutkåren är 500 kronor per termin för första betalande
medlemmen i familjen. Avgiften för familjens övriga betalande medlemmar är
250 kronor per termin.
Vuxna passiva medlemmar (s.k. stödjande medlemmar) betalar, minst, 200
kronor per kalenderår. Alla föräldrar är hjärtligt välkomna att bli stödjande
medlemmar, och därmed hjälpa scoutkåren ekonomiskt.
Ledare på avdelning samt övriga funktionärer i scoutkåren betalar ingen avgift,
d.v.s. är avgiftsbefriade. Dessa får förstås betala medlemsavgift om de så vill.
Medlemmar med nedsatt avgift får ingen egen förbundstidning, gäller dock inte
ledare och funktionärer som alltid 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 30 september.
Glöm inte att skriva namn, avdelning och födelsedatum vid inbetalning.
Annars är det svårt att veta vem som har betalat.
----------------------------------------------

Mailadresser!
Information är svårt. Att få ut rätt information till rätt personer i rätt tid är ännu
svårare. För att hjälpa ledare, scouter och föräldrar att få ut resp. erhålla
information på ett enklare sätt, vill vi från scoutkårens sida försöka med utskick
via e-mail. För att detta ska fungera måste vi förstås ha mailadresser.
Vi behöver alltså snarast få in en mailadress till varje medlem som har e-mail,
och, när det gäller minderåriga, även en mailadress till en förälder. Det måste
vid inlämnandet klart och tydligt framgå till vem resp. adress går.
De som inte har tillgång till e-mail meddelar det.
Adresserna lämnas på papper till avdelningsledarna eller helst i ett mail till:
lennart@vikingarna.nu

Presentation
Vi har försökt få olika funktionärer i Scoutkåren Vikingarna att presentera sig
här i Vikingen. I detta nummer är det dags för vår nuvarande kårordförande.
Jag heter Lennart Holm och är kårordförande sedan i våras. Den här gången, jag
har varit kårordförande tidigare. Jag började i Vikingarna som vargunge när jag
var 9 år. Då hade scoutkåren sin lokal under Gärdeshallen, Gärdesskolans gymnastikbyggnad.
Under årens lopp har det blivit mycket scouting. Först som vargunge, så blev det
juniorscouterna 1 år (juniorscouterna infördes som stadium när jag skulle blivit
andraårs juniorscout, därför blev det bara ett år). Under de 3 åren i patrullscouternas blev det mycket tävlingar, utfärder och segling. Som seniorscouter var vi
kanske inte så hurtiga, men det blev en hel del scouting de åren också.
När jag så fyllde 18 år utnämndes jag till ledare, och efter det har jag varit ledare
på scoutavdelning på alla nivåer utom seniorscouterna.
Det har blivit många olika uppdrag inom scoutkåren: lägermaterielförvaltare,
lokalfogde, kårordförande, vice kårordförande, kårkassör, revisor mm. En del
engagemang inom scoutingen på distriktsnivå har jag också hunnit med, bl.a.
flera gånger som tävlingsledare eller baskontrollant under Scouternas Dag. Jag
fick även vara med och arrangera några regionsaktiviteter för seniorscouter
under 70-talet.
I år har jag flera uppdrag inom Scoutkåren Vikingarna: Kårordförande, ekonomiskt ansvarig inom kårstyrelsen, lokalfogde, redaktör för Vikingen, vice AL
för pratrullscoutavdelningen och medlem i valberedningen.
Utanför scouterna då? Jag bor i Brandbergen i Haninge söder om Stockholm. Är
gift med Karita (också hon med i scoutkåren). Vi har två av fyra barn som bor
kvar hemma (alla fyra har varit med i scouterna dock inte alla i Vikingarna). Jag
är anställd på BGC (Bankgirocentralen BGC AB) sedan 8 år, och där jobbar jag
med säkerhet. Eventuell överbliven ledig tid pysslar jag med bl.a. släktforskning.
Scouting är kul, är det kul är det scouting!
Lennart

söndagen den 8:e oktober
kl 13 00 –ca 16 00

Jo, lite frågor som man med bil på ställen i stan skall besvara!
Några klurigare än andra.
Det går lättare om man är fler i bilen som
kan hjälpa varandra.
Ex på frågor kan vara : Tokgatan ?
Svar : Ölandstok = Ölandsgatan
Sedan åker man dit och tar rätt på uppgiften som man
frågar efter. Allt är inom tullarna.

Scoutkåren Vikingarna hälsar alla familjer, gamla och nya
scouter med vänner V Ä L K O M N A att vara med på ett
trevligt söndagsäventyr.
Vid målet finns det givetvis
fika till självkostnadspris.
Kostnaden som vi tar ut för varje ekipage går till priser m.m.
Boka in tiden redan nu.
(Vi återkommer någon månad före tävlingen med anmälan)

