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Vad kostar det att vara medlem i
Scoutkåren Vikingarna?
Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 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, 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, Lennart Holm 070-37
39 345.
Ingen ska behöva stå utanför scouterna p.g.a. pengabrist.

Ledare, funktionärer och andra vuxna?
Vuxna passiva medlemmar (s.k. stödjande medlemmar) betalar, minst, 300 kronor per
kalenderår.
Då ingår inga medlemsförmåner typ försäkring eller tidning.
Även föräldrar som vill stötta scoutkåren lite extra får vara stödjande medlemmar.
Ledare på avdelning samt övriga funktionärer i scoutkåren är avgiftsbefriade.
d.v.s. betalar ingen avgift. Dessa ska dock via e-post till medlemsregistreraren (karita@vikingarna.nu) 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.

Kårkassören
Karita

Härmed kallas Du till

Scoutkåren Vikingarnas ordinarie Kårstämma
torsdagen den 23 februari 2012 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 Brandbergen,
tillhanda senast den 16 februari 2012.
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.
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
Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2012
Fastställande av medlemsavgift för läsåret 2012-2013
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
Val av delegater till DST och Scouternas Årsmöte
Fastställande av nya kårstadgar pga scoutings nya organisation
Rapporter och meddelanden
Övriga ärenden

Den som önskar ta upp någon fråga under punkterna 22 eller 23 bör anmäla detta till
kårordförande före mötet.

Träd-, ved- och röjningshelg på Sjövik!
18 - 19 februari 2012

Stormen Dagmar, natten mellan juldagen och annandag jul,
ställde till det en del på Sjövik. Det blev inga skador på husen,
men det föll ett 50-tal träd i närområdet, därav några som vi
måste ta hand om.
Årets träd- och vedhelg kommer därför mest att handla om
att röja undan spåren av Dagmar, men naturligtvis även att se
till att vår vedförsörjning kommer att räcka ett år framåt. I år
är vedboden inte helt tom, men det behöver huggas en hel del av
den sågade veden. Här är några axplock ur Todolistan:






Såga upp ca 50 löpmeter tall vid uthuset (övre bilden)
Ta hand om vindfälle på avverkningsytan (undre bilden)
Ta hand om vindfälle på P-platsen
Städning av husen (så mycket vi hinner med) står också på
programmet.

Helgen 18 - 19 februari tar vi hand om det här, och för att
klara av det krävs det folk. Vi har inte ledare och andra vuxna
så det räcker utan hoppas på att några scoutföräldrar vill
hjälpa oss! Vi har en elkedjesåg men behöver även en motorsåg.
Är det någon som kan ta med (eller låna ut) en så slipper vi hyra.
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. Lördag kväll kommer vi att ha
ett kårstyrelsemöte, men det stör ingen annan.
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 släpa och elda ris, laga mat m m
 Senast tisdag 14 feb vill jag veta att du kommer, i form av
vilka måltider du vill vara med på, till harald at
vikingarna.nu, 08-367770 eller 070-6294328

Alla (!) är välkomna!
Harald Kuntze, stugfogde

Skridskokväll
Med
Scoutkåren
Vikingarna
Tisdagen den 7 februari 2012
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 titta på.
Då allmänhetens åkning inte börjar förrän kl. 19.00 har vi lite andra
hyss för oss innan dess.
Janne fixar något varmt att dricka så ta med egen mugg.

Välkomna

Kårens badkväll 10 mars
Visserligen är det fortfarande vinter och
långt till vår och sommar. Men misströsta
inte, det kommer en vår! Dessförinnan ska vi
testa våra kunskaper i vattnet, öva på det vi
inte kan och till sist tävla i KM i simning, de
som vill. Förhoppningsvis har vi lagt en bra
grund inför sommarens seglingar. I år är
detta enda programpunkten den dagen, så
det blir inte lika jäktigt som tidigare.
Som vanligt håller vi till i GIH-badet för
att bada, Drottning Sofias väg 20 (bakom
Stadion). Samling kl 1530.
De två senaste åren har vi haft en op-jolle
att träna vältning med under säkra former.
Det är väldigt nyttigt att veta att det inte
är farligt om det skulle hända ute på sjön. I skrivande stund är det oklart hur det blir i år, men
kanske, kanske ...!
Du kan också simma 200 m som är kravet för att få segla.
Ta med dig hela släkten: syskon, kusiner, mamma, pappa, morfar, alla får bada. Självfallet står
kåren för badkostnaden.
Tiderna:
1530 får vi komma in i badet, tillsammans med allmänheten
1600 är vi ensamma i bassängen
1800 måste vi upp
1830 ska vi vara ute igen
Välkommen!

När: 14-18 juni 2012
Var: Stockholms skärgård
Kostnad: ~ 600 kr, betalningsinformation senare
Anmälan: På http://www.vikingarna.nu/anm_eskader.php
senast torsdag 1 mars 2012

Till Eskadern 2012 har vi skakat fram 15 platser i tre båtar som vi
vill fylla i prioritetsordningen: deltagare i kårens navigationskurs,
äventyrarscouter och uppåt, ledare och föräldrar.
Skeppare på de tre båtarna kommer att vara Harald Kuntze (Ma
Dame), Tyko Brising (Notre Dame) och Uffe Jansson (Anmeri).
Vi hoppas att Du vill ta det här tillfället att utveckla din känsla för
sjön och dina färdigheter ombord. En eskader är också ett härligt
sätt för scouter, ledare och föräldrar att lära känna varandra.
Om intresset är väldigt stort kan vi eventuellt få fram ytterligare
platser.
Har ni en egen båt och vill ta med familjen är ni välkomna att slå
följe med oss, men i er egen regi.
VÄLKOMMEN med DIN anmälan!

Vad är en
eskadersegling?
Det är när man
samlar flera båtar
och gör en
gemensam segling
med samma
natthamnar

