Vikingen nr 4 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 vintern?
18 december

Terminsavslutning
Se inbjudan längre fram i Vikingen.

25 december

Julotta i Riddarholmskyrkan kl. 07.00
Tänk på att kyrkan är ouppvärmd, klä dig varmt.

14-17 januari

Terminsstart för avdelningarna

5 februari

KM i livlina
Se inbjudan längre fram i Vikingen

20 februari
Kårstämma

Inbjudan till KM i simning/kårens badkväll
kommer så fort datumet är klart.
Håll ögonen öppna, särskilt på kårens hemsida.

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
snarast efter terminsstarten, dock senast 28 februari (för hösten senast 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, Lennart Holm
08-745 01 86 eller 070-37 39 345.
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 Vikingarnas
medlemmar att få information
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.
Självklart kan de insamlade e-postadresserna bara användas av ledarna på den
egna avdelningen samt kårstyrelsen.

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
qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklöäzxcvbnm

Glömt disken hemma?
Vi saknar en del utrustning. Kan den blivit kvar hemma efter aktiviteten?
Kolla! Står den där, så ta med den ner till lokalen.

Terminsavslutning
i

Gustaf Adolfskyrkan
Tisdagen den 18 december 2007
Samling utanför kyrkan kl. 18.50
(Avslutningen börjar kl. 19.00)

Alla är välkomna, såväl scouter som föräldrar,
syskon, övrig släkt och vänner.
Efter avslutningen i kyrka tågar vi till scoutlokalen
för saft, kaffe och bulle.

Välkomna!
Kårstyrelsen

Välkommen
Till
KM i livlina
Tisdagen den 5 februari 2008
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
Efter KM i Livlina blir det ledarsamling i scoutlokalen.

