Vikingen nr 1 2007
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 4 maj 2007.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Extra trädfällarhelg på Sjövik
KM i livlina
Ledarsamling
KS
Kårstämma
Trädfällarhelg på Sjövik
KS
Kårens badkväll, exakt datum kommer senare
KS
Sjöscoutdagen, för junior- och patrullscouter
Sjösättning på Sjövik
Manusstopp Vikingen
Scouternas Dag
KS
Sjöviksjobbarkväll
Sjöviksdagen med terminsavslutning
Nationaldagen
KS
Ledarhelg på Sjövik

Medlemsavgiften till scoutkåren Vikingarna
Medlemsavgiften till scoutkåren är 500 kronor per termin.
Ledare och assistenter på avdelning samt övriga funktionärer i scoutkåren är
avgiftsbefriade d.v.s. betalar ingen avgift.
Stödjande medlemmar betalar minst 200 kronor per kalenderår,
men får då ingen försäkring eller tidning.

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 och avdelning 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, försäkringar (gäller under
aktiviteter i scouterna samt till och från aktiviteterna) samt en medlemstidning.
Bl.a. försäkringarna gör att den som inte betalat sin medlemsavgift
inte kan följa med på utflykter, övernattningar och liknande aktiviteter.

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.
Kårkassören

< -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- >

Du går väl regelbundet in på Webben och läser vår info där?
www.vikingarna.nu

Scoutläger sommaren 2007
Scoutkåren Vikingarnas sommarläger blir i år på
Kopparbo under vecka 27.
I väntan på inbjudan mm, titta då och då in på hemsidan:
www.vikingarna.nu
och se om något nytt om lägret dykt upp.
I väntan på mer exakt info, skriv in
Scoutläger
på vecka 27 i kalendern redan nu.

Lägerkommittén

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ledarsamling 6 februari
Efter KM i livlina samlas alla hågade ledare, seniorer och
andra vuxna till en ledarsamling i vår scoutlokal.
Vi tänkte bjuda på lite fika (varm dryck passar nog efter livlinekastandet) och ta upp några aktuella ämnen att samtala om.
Hoppas du kommer!
Maggan och Lennart

Välkommen
Till
KM i livlina
Tisdagen den 6 februari 2007
Samling i Tessinparken kl. 18.30
(Korsningen Blanchegatan - De Geersgatan)

Även i år möts alla intresserade, scouter såväl som
föräldrar, i den ädla scoutsporten Livlina.
Klä er efter vädret, det kan bli mycket ”stå stilla”.

Välkomna
Kårstyrelsen

Varför måste vi ha så
mycket ved till Sjövik?
Scoutkåren Vikingarna har sedan 1926 haft tillgång till vår fina stuganläggning Sjövik på
Lovön. Vi är numera en ganska liten kår och utnyttjar bara ca 30 % av användbara
helger.

Sjövik, förutom båtarna, kostar 30 - 40.000 kr per år. För att få ihop ekonomin någorlunda måste vi hyra ut så många helger vi kan. Vi höjde hyran för några år sedan, men
det finns troligen en gräns för vad man kan ta ut. Därför satsar vi på att göra
anläggningen så attraktiv som möjligt genom att hålla den snygg och i bra skick.
För både oss själva och våra hyresgäster tillhandahåller vi sågad och huggen ved, dels
som ett försäljningsargument och dels för att spara lite el under den kalla årstiden genom att elda i köksspisen och framförallt i patrullstugornas kaminer.
Därför behöver vi även i år ha en

Trädfällarhelg på Sjövik 10 – 11 mars

Vi ska ta ner ett antal torra lövträd, kapa upp ett eller kanske flera vindfällen, förhoppningsvis 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 6 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

SCOUTKÅREN VIKINGARNA
STOCKHOLM
KALLELSE
Härmed kallas Du till Scoutkåren Vikingarnas ordinarie
kårstämma, onsdagen den 21 februari 2007 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
Lennart Holm, Skyttens gata 560, 136 61 Haninge, tillhanda senast
den 13 februari 2007.
Kaffe/te/saft och bulle serveras från klockan 18.30.
VÄLKOMMEN
Kårstyrelsen

Bilagor:
Förslag till dagordning

Övriga bilagor kommer på kårens hemsida samt kommer att finnas på
kårstämman.

Förslag till
Dagordning
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare vid mötet
Justering av röstlängden
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Frågan om kårstämman behörigen sammankallats
Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse,
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 medlemsavgift för hösten 2006, våren 2007 och
läsåret 2007-2008
Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2007
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 19 eller 20 bör anmäla
detta till kårordförande före mötet.

