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Information
från Scoutkåren Vikingarna
Medlemsavgiften till scoutkåren Vikingarna:
Medlemsavgiften till scoutkåren är 500 kronor per termin.
Vuxna passiva medlemmar (s.k. stödjande medlemmar) betalar, minst, 200 kronor per kalenderår.
Ledare på avdelning samt övriga funktionärer i scoutkåren betalar ingen avgift, d.v.s. är avgiftsbefriade.
Medlemmar med nedsatt avgift får ingen egen förbundstidning, gäller dock inte ledare och funktionärer som får
tidningen.

Inbetalning av avgiften:
Avgiften betalas in på Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 56 71 – 93 70
snarast efter terminsstarten, dock 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.

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

Skridskokväll
Med
Scoutkåren
Vikingarna
Måndagen den 7 februari 2011
På Östermalms IP kl. 18.30-19.45
Även i år möts alla intresserade, scouter såväl som föräldrar
och syskon, vid isovalen för att åka, eller bara titta på.
Janne fixar något varmt att dricka så ta med egen mugg.

Välkomna

Välkommen
till
KM i livlina
Onsdag 16 mars 2011
Samling i Tessinparken kl. 18.30
(Korsningen Blanchegatan - De Geersgatan)

Tävlingen för alla intresserade i Scoutkåren Vikingarna, scouter såväl
som föräldrar, i den ädla scoutsporten Livlina.
Klä er efter vädret, det kan bli mycket ”stå stilla”.

Välkomna!
Maggan

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Efter KM i livlina blir det
Kretskort i lokalen
En aktivitet för alla Utmanarscouter (seniorscouter) och äldre.
Vi tar en macka och pratar om kommande scoutaktiviteter.
Välkomna!
Maggan

Härmed kallas Du till

Scoutkåren Vikingarnas ordinarie Kårstämma
tisdagen den 22 februari 2011 klockan 19.00
i scoutlokalen, Värtavägen 33, Stockholm
Rösträtt har samtliga kårens medlemmar som betalt terminsavgift
eller är avgiftsbefriade.
Alla medlemmar i scoutkåren har rätt att begära att en viss fråga
ska behandlas av kårstämman. En sådan begäran (motion) ska
göras skriftligt. För att en motion ska kunna behandlas av
stämman måste den vara
Lennart Holm, Skyttens gata 560, 136 61 Haninge,
tillhanda senast den 15 februari 2011.
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.
21.
22.

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
Kårens 100-årsjubileum
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
Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2011
Fastställande av medlemsavgift för läsåret 2011-2012
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 21 eller 22 bör anmäla
detta till kårordförande före mötet.

Träd-, ved- och röjningshelg på Sjövik!
26 – 27 mars 2011

Ända sedan år 2002 har vi haft trädhelger på Sjövik. Varför ändra ett vinnande koncept, så i år
blir det tioårsjubileum.
Årets träd- och vedhelg kommer liksom förra året mest handla om att såga och hugga ved som har
legat på tork några år. Dessutom att röja, snygga till och fixa så att vi kan åstadkomma en så användbar och snygg miljö det går. Det finns en del vindfällen och andra torra träd vi vill bli av med.
Helgen 26 - 27 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. Kanske vi hittar några vindfällen som vi
kan göra nya stockar till lägerbålsplatsen av.
Allt det här kräver folk. Vi har inte
ledare och andra vuxna så det räcker
utan hoppas på att några scoutföräldrar vill hjälpa oss!
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



Senast tisdag 22 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

