Vikingen nr 3 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.
< -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- >

Vad händer under hösten?
6-7 oktober
Ledarsamling med Sjöviksjobb
se inbjudan längre fram i Vikingen.

13 oktober
Scouternas Höstdag
Alla scouter i Stockholms Scoutdistrikt möts i
Distriktsmästerskap i Livlina och
Distriktsmästerskap i Orientering.

21 november
Ledarsamling.
Mer info kommer.

18 december
Terminsavslutning
Inbjudan kommer senare.

25 december
Julotta i Riddarholmskyrkan
(Hoppas vi, det saknas än så länge info)

Vad kostar det att vara medlem i
Scoutkåren Vikingarna?
Medlemsavgiften till scoutkåren är 500 kronor per termin.
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 (för våren senast 28 februari).
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.

Ledare, funktionärer och andra vuxna?
Ledare på avdelning samt övriga funktionärer i scoutkåren betalar ingen avgift, d.v.s. är
avgiftsbefriade.
Dessa ska dock via e-post till medlemsregistreraren (karitahw@hotmail.com) meddela att de
vill vara medlemmar i Scoutkåren Vikingarna. Detta då myndigheterna upptäckt att vissa
föreningar ”blåser upp” sina medlemssiffror för att få högre bidrag.
Vuxna passiva medlemmar (s.k. stödjande medlemmar) betalar, minst, 200 kronor per
kalenderår. Då ingår inga medlemsförmåner typ försäkring eller tidning.

Karita

Andra sätt för Scoutkåren Vikingarna
att få ut information till medlemmarna
Hemsidan:
Scoutkåren Vikingarna har en hemsida
www.vikingarna.nu
som innehåller det mesta man behöver veta som medlem, eller förälder.
Gå gärna in och titta lite då och då, vi lägger ut nyheter så fort vi får in dem.
Kanske bjuder någon in till något som du alltid velat göra.

Avdelningarnas program:
Utöver att de delas ut, finns de på hemsidan.

Akutinfo!
Alla avdelningar kommer att samla in e-postadresser till scouterna på
avdelningen.
Den vägen kommer vi att skicka akutinfo samt sådant som vi tidigare skickade
hem i pappersform. Detta för att spara tid och pengar, samt kanske öka
säkerheten att all info verkligen kommer fram.

Forumet
På vår hemsida finns en länk ”Forum”.
På forumet kan man både hitta och lämna information.
Man kan diskutera gemensamma frågor utan att behöva ha tid samtidigt

Håll dig informerad!
Hälsar
Scoutkåren Vikingarnas styrelse
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Julavslutningen blir även i år i Gustav Adolfskyrkan.
Pricka för den 18:e december i almanackan.
Hela familjen är välkommen. Inbjudan kommer.

Jobb- OCH ledarhelg på Sjövik!
Helgen 6 – 7 oktober 2007
är det (som du förstås redan
har läst i programmet) jobboch ledarhelg på Sjövik.
Tanken är att vi ska umgås
och ha trevligt, diskutera
gemensamma problem och
utmaningar och samtidigt
göra lite jobb på Sjövik.
Programmet är i skrivande
stund inte spikat, utan du
har möjlighet att påverka
det. Tänk till vad du vill att
vi ska göra, punkter du tycker att vi behöver prata om eller vad som helst och skicka till
ledarsaml@vikingarna.nu, men gör det snart!
Jobbet är primärt att färdigställa terrassen, men blir vi tillräckligt många kan vi fortsätta med målningen av storstugan och kanske få en del andra jobb gjorda.
Terrassen har under vintern delvis rasat och är långsamt men säkert på väg ner mot
sjön. Ett antal dagar under hösten har ägnats åt att gjuta fast de nedersta stenarna
för att få dem att stanna kvar, men sedan behöver vi fylla upp med nya till den ursprungliga nivån. Då behövs det MÅNGA händer!
Vi startar lördag kl 9 och avslutar söndag eftermiddag. Vill du åka ut fredag kväll, gör
gärna det, men vi andra kommer lördag morgon. Kan du bara vara med en del av helgen är
du välkommen ändå, bara du talar om när. Anmäler dig gör du till samma adress som
ovan, gärna redan i dag men allra senast tisdag 2 oktober!
Kåren bjuder på maten, vi räknar med att varva jobb och trevligheter och kvällen ägnar
vi som vanligt åt att lösa världs– och alla andra problem.

Välkommen, önskar Maggan och Harald!

