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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

6 juni
Sveriges nationaldag
Scoutkåren Vikingarnas medlemmar, med familjer, har i år möjligheten att delta i tre festliga aktiviteter denna dag:

Flaggotta vid Sjöhistoriska Museet
Scoutkåren har, som museets grannar här på Gärdet, även i år blivit inbjuden att hjälpa till vid hissandet av de 8 historiska
svenska flaggorna på flaggstänger framför museet.
Två och två hissar vi dem samtidigt som huvudflaggan hissas. Det brukar bli en härlig upplevelse, både för de som hissar
och för de som tittar på.
Vad jag behöver är 16 st. scouter, stora såväl som små, som senast den 24 maj anmält till mig att de kan vara med iförda
scoutdräkt. Samling kl. 07.45 framför museet.
Efter flagghissningen bjuds flagghissarna på frukost inne på museet.
Åskådare kan antingen köpa frukost inne på museet eller äta picknick i det gröna.
Anmälan till: lennart@vikingarna.nu

Traditionell kåravslutning med märkesutdelning mm.
Samling: kl. 15.00 på Gärdet invid Gärdesstugan, vid Värtavägen.
Alla kårens medlemmar med familjer, släkt och vänner är välkomna.
Avslutningen avrundas med saft och bulle.

Festtåget från Kungsträdgården till Skansen.
Scoutkåren har som vanligt bjudits in att delta i Festtåget.
Vi samlas kl. 16.45, bakom stora scenen (Festtåget avgår 17.00).
Scoutdräkt för den som har.
Efter c:a 45 minuters vandring är vi på Skansen,
deltagare i tåget kommer in gratis.
Lite beroende på omständigheterna kommer vi antingen att sitta/stå med
och lyssna på artistprogrammet från Sollidenscenen eller, som förra året,
ta en gemensam vandring runt om på Skansen.
Ingen anmälan behövs.

