Vikingen nr 1 2009
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.
< -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- >

Tisdagar på Vikingarna
I år kan du vara med på olika scout- och andra aktiviteter på tisdagar.
Under höstterminen har vi seglat OP-jolle, lärt oss tagla, gjort
repmattor i miniformat, mm.
Nu börjar en ny termin med nya tisdagar. Vad vi kommer att göra hittar
du på vår hemsida www.vikingarna.nu som vanligt.
< -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- >

Scoutläger i sommar?
I sommar blir det Distriktsläger igen. Vad vi kan
se nu kommer Scoutkåren Vikingarna att delta.
Lägertiden blir 6-15 augusti.
De olika avdelningarna börjar olika datum,
men alla kommer att sluta tillsammans den 15:e.
Mer information kommer!

Nytt sätt att betala medlemsavgiften till Scouterna!
Från och med denna termin kommer Svenska Scoutförbundet att
skicka ut en faktura på medlemsavgiften till alla medlemmar i förbundets olika scoutkårer.
Medlemsavgiften är 500 kronor per termin.
Avgiften betalas snarast efter det att fakturan kommit.

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 är ett måste!
Skicka mejlet snarast så slipper Karita påminna dig.
Vuxna passiva medlemmar (s.k. stödjande medlemmar) betalar, minst, 200 kronor per kalenderår direkt till
scoutkårens bankgiro 56 71 – 93 70.
Då ingår inga medlemsförmåner som försäkring eller tidning.

Karita

Den årliga
Skridskokvällen
Är tillbaka!
När? Den 9/2 - 09
Tid? Kl. 18:30 till 19:45
Var? Östermalms IP bakom Stadion
Att ha med? Egen skridskoutrustning och varma kläder.
Tag även med något att dricka ur.

SCOUTKÅREN VIKINGARNA
STOCKHOLM
KALLELSE
Härmed kallas Du till Scoutkåren Vikingarnas ordinarie
kårstämma, tisdagen den 10 februari 2009 klockan
18.30
i scoutlokalen, Värtavägen 33, Stockholm
OBS! Datum!
Rösträtt har samtliga kårens medlemmar som betalt medlemsavgift
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 3 februari 2009.
Kaffe/te/saft och bulle serveras från klockan 18.00.
VÄLKOMMEN
Kårstyrelsen
Bilaga:
Förslag till dagordning

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

Förnyat förslag till
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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
Föredragning av kårstyrelsens årsberättelse, 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
Båtar
100:års jubileumet
Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2009
Fastställande av medlemsavgift för läsåret 2009-2010
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 22 eller 23 bör anmäla detta till kårordförande före mötet.
Den som önskar bilagorna i pappersform tidigare kan kontakta kårordföranden.

Träd-, ved- och röjningshelg på Sjövik!
Sjövik drabbades i september av en brutal skogsavverkning på vår tomt och i vårt närområde. SFV
och deras entreprenör har gjort och kommer att göra en del för att åtgärda det värsta, men mycket
återstår för oss att göra själva.
Årets träd- och vedhelg kommer därför att ägnas så mycket vi kan åt att röja, snygga till och fixa
så att vi kan åstadkomma en så användbar och snygg miljö det går.
Helgen 7 - 8 mars tar vi hand om
det här. Vi hugger det som kan
huggas, sågar upp en del av traven
och staplar i vedboden och eldar
ris. Hinner vi med så tar vi ner
några av de mindre träd som är
markerade. Sedan finns några
vindfällen som vi kan göra nya
stockar till lägerbålsplatsen av.
Efter avverkningen finns det hur
mycket ris som helst att plocka.
Är inte marken för hård kan vi
jämna till en del gropar.
Allt det här kräver folk, den här gången fler än vanligt! Vi har inte ledare och andra vuxna så det
räcker utan hoppas på att några scoutföräldrar vill hjälpa oss att få Sjövik användbart igen!
Du är alltså väldigt välkommen och kan du inte vara med hela helgen så kom en del av den! Känner du
att träd och ved inte är din bästa gren har jag aldrig något problem att hitta på annat nyttigt, och
plocka ris kan alla göra! Vi börjar lördag kl 9 och håller på till söndag eftermiddag.
Det här är vad som gäller:
•

Kom med hela helgen eller delar av den, kåren bjuder på maten

•

Ta med arbetskläder för utebruk (glöm inte handskar) och samordna gärna transporter

•

Har du tillgång till motorsåg eller elkedjesåg, ta med den och tala om det för mig

•

Det finns jobb för alla, även för dig som inte vill köra motorsåg, t ex plocka och elda ris, laga
mat m m

•

Har vi otur ligger snön halvmeterhög och då bortfaller tyvärr en del uppgifter

•

Senast tisdag 3 mars vill jag veta att du kommer, i form av vilka måltider du vill vara med på,
till hke@comhem.se, 08-367770 eller 070-6294328. Har du frågor, hör av dig!

Alla (!) är välkomna!
Harald Kuntze
Stugfogde

KårMästerskap
i
Livlina
2009
När? Den 19/3 - 09 med start kl. 18:30
Var? På den avspärrade delen av Blanchégatan
Glöm inte! Att klä dig varmt och kastvänligt
Välkomna!
Önskar Kårstyrelsen
<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Kretskort
Efter livlinekastningen blir det som vanligt kretskort i
scoutlokalen för seniorscouter och äldre.
Fika och samvaro.
Välkomna!

