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Verksamhetsberättelse för år 2009

Verksamhet

Kårens verksamhet har under år 2009 fungerat på traditionellt vis. Uteverksamheten har varit nor-
mal och inom programverksamheten har tyngdpunkten varit på uteliv. Under hela året fungerade i 
kåren en vargungeflock och en äventyrsscoutpatrull med regelbundna veckomöten. En spejarscout-
patrull fungerade därtill under våren oregelbundet, och under hösten med regelbundna veckomöten. 

Kårens friluftstraditioner har upprätthållits genom vinter- och vårhajk, höstförläggning, samt delta-
gande i kurser, tävlingar och andra evenemang. På sommaren deltog kåren i Helsingfors och Östra 
Nylands scouters regionsläger Beach 09 vid Köttboda i Borgå.

Enheter

Veckoverksamheten var under 2009 indelad i tre huvudsakliga avdelningar. Vargungeavdelningen 
leddes av Petter Selenius, äventyrsscoutavdelningen av Joakim Gunst, och spejarscoutavdelningen av 
John Sundberg. Explorerscouterna deltog huvudsakligen i spejarscoutavdelningens veckoverksamhet.

Medlemmar

Antalet kårmedlemmar var vid början av året 70 och i slutet 62. Orsaken till fallet i medlemsantal 
är att 12 kårmedlemmar som inte varit aktiva på en tid skrev ut sig under hösten efter att påmin-
nelse om obetalda medlemsavgifter skickades ut. Åldersgruppsfördelningen var vid slutet av året 4 
vargungar, 15 äventyrsscouter, 8 spejarscouter, 4 explorerscouter, 3 roverscouter, 12 äldre ledare och 16 
understödande medlemmar.

Information

Kårens informationsblad Kårchefens Dagorder har utkommit fyra gånger under året. Dessutom har 
blanketter för huvudevenemangen utgetts. Dagordern och blanketterna har skickats per post eller 
e-post enligt kårmedlemmarnas önskemål. Mindre viktig information har skickats till kårmedlem-
marna och hemmen endast per e-post. 

Kåren har en hemsida på adressen www.munksnasspejarna.org. Hemsidan upprätthålls av kårsekre-
teraren, och innehåller bland annat aktuell information, mötesprogram och blanketter.

Utmärkelser

På sommarlägret tilldelades Erik Sandström Mannerheimspännet av andra klass. 

På våravslutningen 20.5 dubbades Lasse Kauhanen till tredje klass scout, och på julfesten 16.12 dub-
bades Eelis Lähteenaro och Oscar Bergholm till tredje klass scouter.



Organisation

Kårkvarteret

Kårchef Petter Selenius
Vicekårchef John Sundberg
Kårsekreterare Joakim Gunst
Kårekonom Sebastian Björkbom
Ledamot Victor Fagerlund
Ledamot Niklas Sved
Ledamot Jonathan Gripenberg
Ledamot Erik Sandström

Övriga befattningshavare

Revisorer Christer Lundström
Christian Fogelholm

Suppleanter Carl-Gustaf Henriksson
Mats Forss

Inventeringsmän Carl Backlund
Michael Lönnblad

Suppleanter Markus Juvala
Patrick Buch Lund

Materialförvaltare John Sundberg
Vicematerialförvaltare Victor Fagerlund
Källarfogde Erik Sandström

Kårens representation i andra organisationer

HÖNS styrelseledamot Petter Selenius
Revisor för HeSS Carl-Gustaf Henriksson



Verksamhetskalender

Datum Evenemang Deltagare från kåren
7-8.2 Ute 1-vildmarkskurs 4 deltagare
22.2 Kårens årsmöte 7 deltagare
28.2-1.3 Vinterhajk vid Ormträsk, Sibbo ca 15 deltagare
7-8.3 FS:s vintermästerskap Plask! (vi höll en kontroll) 7 deltagare
18.3 Patrullstadsmanöver 3 deltagare
25.4 Amazing Race ledartävling med MFL 9 deltagare (varav 3 arrangörer)
16-17.5 Vårhajk vid Lappträsk, Sjudeå 9 deltagare
20.5 Våravslutning ca 20 deltagare
31.7-7.8 Sommarlägret Beach 09 vid Köttboda, Borgå 21 deltagare
25.8 Säsongstart
3-5.10 Höstförläggning vid Lärkans, Esbo 26 deltagare
7.10 Ledarstadsmanöver 5 deltagare
20-22.11, 11-13.12 Scoutledargrundkurs vid Solvalla, Esbo 2 deltagare
6.12 Scoutbasar
16.12 Julfest 29 deltagare



Verksamhetsplan för år 2010

Allmänt

Under verksamhetsåret 2010 kommer kåren att fortsätta sin verksamhet i stor sett enligt traditionella 
mönster. Vargungarna, äventyrsscouterna och spejarscouterna har regelbunden veckomöten.

Förutom veckomöten ordnas vinter- och vårhajk för äventyrsscouter och äldre, samt höstförlägg-
ning för hela kåren. Sommarlägret är i år ett mindre kårläger för vargungarna och äventyrsscouterna. 
Spejarscouterna deltar i Finlands Svenska Scouters läger FiSScFjäll vid Kåtan i Muonio, och explorer- 
och roverscouterna kan förutom i kårlägret även delta i Finlands Scouters storläger Kilke vid Evo i 
Tavastehus.

Kåren deltar även aktivt i regionens och distriktets kurser och evenemang, och kårens ledare träffas 
regelbundet och planerar verksamheten vid förstärkta kårkvarter (FKK). 

Information

Kårchefens Dagorder utkommer fyra gånger under året och innehåller all viktig information om 
kårens verksamhet. Dessutom utges blanketter för de större evenemangen. Kårens anslagstavlor an-
vänds för cirkulär från centralorganisationerna. Även e-post samt kårens hemsida på adressen  
www.munksnasspejarna.org fungerar som informationskällor för kårmedlemmarna och hemmen.

Ekonomi

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

Administration

Kårens verksamma enheter under 2010 är kårstyrelsen, vargungeavdelningen, äventyrsscoutavdel-
ningen och spejarscoutavdelningen.


