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Föredragningslista för
 Scoutkåren Munksnäs Spejarna rf.s årsmöte den 25.2.2007

1.  Mötets öppnande

2.  Konstaterande att mötet är stadge-enligt sammankallat och beslutsfört

3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.  Val av två medlemmar att justera mötesprotokollet

5.  Val av två rösträknare

6.  Fastställande av arbetsordningen för mötet

7. Kårkvarterets redogörelse för det gångna verksamhetsåret samt resultat och 

balansräkningarna 

8.  Revisorernas och inventeringsmännens berättelse, samt fastställande av bokslutet

9.  Fastställande av verksamhetsplan för år 2007

10. Bestämmande av medlemsavgift för år 2007

11. Fastställande av budget för år 2007

12. Beviljande av ansvarsfrihet åt kårkvarteret

13. Val av kårchef, vicekårchef, kårsekreterare, kårekonom samt fyra ledamöter till styrelsen

14. Val av 2 revisorer och 2 inventeringsmän samt deras suppleanter

15. Val av materialförvaltare och vicematerialförvaltare

16. Val av övriga befattningshavare

17. Eventuella andra frågor

18. Mötets avslutande



BERÄTTELSE ÖVER SCOUTKÅREN MUNKSNÄS SPEJARNA r.f.:s BERÄTTELSE ÖVER SCOUTKÅREN MUNKSNÄS SPEJARNA r.f.:s 
VERKSAMHET FÖR ÅR 2006

Verksamheten

Allmänt:

Kårens verksamhet har under år 2006 fungerat på traditionellt vis. Uteverksamheten har varit 
mycket livlig och inom programverksamheten har tyngdpunkten varit på uteliv. Under året 
har en patrull och en vargunge avdelning fungerat med regelbundna veckomöten.
Kårens friluftstraditioner har upprätthållits genom hajker och förläggningar samt 
deltagande i tävlingar. Under sommaren deltog kåren i två olika läger. Tillsammans med 
Helsingforsdistriktets övriga scoutkårer hölls vargungelägret Röde Orm på Villinge i början 
av juni och i slutet av sommaren deltog kåren i Finland Svenska Scouters storläger Wik 2006 
tillsammans med ca. 1500 andra scouter.

Verksamheten i de olika enheterna:

Vargungefl ocken har under våren letts av John Sundberg och under hösten av Petter Selenius 
tillsammans med Michael Lönnblad och Johannes Ahlnäs, scoutavdelningen har under våren 
letts av Joakim Gunst och under hösten av Markus Juvala och Patrik Buch Lund

Organisation

  Kårkvarteret:

  Kårchef   Petter Selenius
  Vicekårchef   Patrik Buch Lund
  Kårsekreterare  Mats Forss
  Kårekonom   Sebastian Björkbom
  Ledamot   Markus Juvala
  Ledamot   John Sundberg
  Ledamot   Victor Fagerlund
  Ledamot   Joakim Gunst



  Övriga befattningshavare:

  Materialförvaltare  Lucas Malmgrén
  Vice. mat.förv.  Victor Fagerlund
  
  Revisorer   Christer Lundström
      Christian Fogelholm

Suppleanter   C-G Henriksson      
     Christian Lönnblad

  Inventeringsmän  Carl Backlund      
      Michael lönnblad

Suppleanter   Anders Lindh
      Christian Lönnblad

  Källarfogde   John Sundberg

  Kårens representation i andra organisationer:
  
  Revisor för HeSS  C-G Henriksson
  
Kårens medlemmar:

  Antalet kårmedlemmar var vid årets början 69 och vid årets slut 73   
  fördelade på 22 vargungar, 15 scouter, 15 ledare och 21 understödande   
  medlemmar.

Information:

Kårens dagorder har utkommit 4 gånger under året samt ett antal specialcirkulär 
har dessutom distribuerats. Kåren har hemsida på internet som sköts av 
Joakim Gunst och adressen är http://www.munksnasspejarna.org



Verksamhet under det gågna året:
  
  26.2  Årsmöte.
  10-12.2 Kåren ansvarade för patrull -ledar fortsättningskursen

11-12.3 Vinterhajk vid Ormträsk, Sibbo. (12 deltagare)
17-19.3 I-Hjälps kurs I (3 deltagare)
8-9.4  FiSSc utekurs I (3 deltagare + 1 ledare)
27.4  Besök till Heureka (14 deltagare)
13-14.5 Vårhajk, Lappträsk i Sjundeå (11 deltagare)
24.5 Våravslutning.
9-11.6 Vargungelägret Röde orm (9 deltagare)
31.7-8.8 Finlands Svenska Scouters storläger Wik 2006 (17 deltagare)
30.8  Terminsstart.
22-24.9 Förläggning vid Lärkans stuga. (28 deltagare)
6.12 Traditionell julmarknad.

  18.12  Julfest.
  25.12   Julotta med tillhörande julottekaffe i scoutkällaren.

Vid Finlands Scouters höstmöte 18-19.11 tilldelades kårens  revisor Christer Lundström 
utmäkelsetecknet Silvervargen n:o 100 för sina insatser inom scoutrörelsen.
Silvervargen är det högsta utmärkelsetecknet som delas ut inom pojkscoutrörelsen i Finland.



Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f.
Verksamhetsplan för år 2007

1 ALLMÄNT

Under sitt femtiosjätte verksamhetsår  kommer verksamheten att fortsätta 
enligt traditionellt mönster, patrullerna har regelbundna veckomöten och 
ett avdelningsmöte ca. var fjärde vecka. Vargungeverksamheten kommer att 
fortsättningsvis vara fördelad på fl ere ledare

Verksamheten:  

Våren  2007 - Traditionella vinter och vårhajker samt tävlingar

Sommaren 2007 -  Ett sommarläger tillsammans med Munksnäs 
Flickscouter, och i förlängningen av lägret deltar 
scouterna i Finlands Scouters storfest i Tammerfors  

Hösten 2007  - Höstförläggning samt deltagande i tävlingar

2  PROGRAMVERKSAMHET

Vargungarna och scouterna har möte en gång per vecka. Dessutom hålls 
avdelningsmöten ungefär en gång i månaden. Utbildningen i scoutfärdigheter 
kommer att vara huvudtemat på avdelningsmötena.
Förutom veckomötena  företas hajker och på hösten ordnas en  förläggning 
för hela kåren.
Dessutom ordnas ledarsamlingar och förstärkta styrelsemöten.
Kåren deltar aktivt i HÖNS' och FiSSc’ verksamheter och utbildningskurser.

3  INFORMATION

Kårens dagorder med all viktig information utkommer 4 ggr. under året.  
Dessutom utges  olika specialcirkulär. Kårens anslagstavlor användes för olika 
cirkulär från centralorganisationerna. 
Kårens hemsida http://www.munksnasspejarna.org fungerar också som en 
anslagstavla till kårmedlemmarna



4  EKONOMI

Kårens ekonomi bygger i huvudsak på understöd  och är därför i viss mån 
osäker.  Kårens evenemang fi nansieras till stor del med deltagaravgifter. Kåren 
strävar dock till att subventionera verksamheten i den mån de ekonomiska 
resurserna ger möjlighet därtill.

5  ADMINISTRATION

Kårens verksamma enheter är under år 2007 följande:
  
  -  Kårstyrelse
  -  En vargungefl ock
  -  En Patrull
    


