Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f.
Verksamhetsberättelse för år 2010
Verksamhetsplan för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2010
Verksamhet
Kårens verksamhet har under år 2010 fungerat på traditionellt vis. Uteverksamheten har varit normal och inom programverksamheten har tyngdpunkten varit på uteliv. Under våren verkade i kåren
en vargungeflock, en äventyrsscoutpatrull och en spejarscoutpatrull med möten varje vecka. Under
hösten verkade två vargungeflockar och en blandad äventyrsscout- och spejarscoutpatrull med möten varje vecka, samt en äldre spejarscoutpatrull med möten var tredje vecka.
Kårens friluftstraditioner har upprätthållits genom vinter- och vårhajk, höstförläggning, samt deltagande i kurser, tävlingar och andra evenemang. På sommaren ordnade kåren sommarlägret Paleo
2010 i Noux, och en grupp spejarscouter deltog i spejarscoutlägret FisscFjäll vid Kåtan i Muonio.

Enheter
Veckoverksamheten var under 2010 indelad i tre huvudsakliga avdelningar. Vargungeavdelningen
leddes av Petter Selenius, äventyrsscoutavdelningen av Joakim Gunst, och spejarscoutavdelningen av
John Sundberg.

Medlemmar
Antalet kårmedlemmar var vid början av året 62 och i slutet 71. Åldersgruppsfördelningen var vid
slutet av året 23 vargungar, 2 äventyrsscouter, 14 spejarscouter, 2 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 kårmedlemmarna och hemmen endast per e-post.
Kåren har en hemsida på adressen www.munksnasspejarna.org. Hemsidan upprätthålls av kårsekreteraren, och innehåller bland annat aktuell information, mötesprogram och blanketter.

Utmärkelser
På kårens 60-årsjubileum 13.11 tilldelades Mats Forss Finlands Scouters förtjänsttecken i brons, och
Carl Backlund och Petter Selenius Finlands Svenska Scouters tacksamhetstecken av klass III.
På våravslutningen 19.5 tilldelades Erik Lindström, Niklas Pajunen och Axel Lyytikkä äventyrsscoutsigillet. På sommarlägret 1.8 tilldelades Yann Jorelle, Matias Kantokari, Victor Lardot och Alex
Degerman äventyrsscoutsigillet. På julfesten 15.12 tilldelades Rasmus Sinkkonen äventyrsscoutsigillet.
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Evenemang
FiSSc:s historikutgivning i Scoutkällaren
Kårens årsmöte
Vinterhajk vid Ormträsk, Sibbo
Ute 1-vildmarkskurs
Amazing Race ledartävling med MFL
Spejardagar
Vårhajk vid Lappträsk, Sjundeå
Våravslutning
Spejarscoutlägret FisscFjäll vid Kåtan, Muonio
Sommarlägret Paleo 2010 i Noux
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Verksamhetsplan för år 2011
Allmänt
Under verksamhetsåret 2011 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 höstförläggning för
hela kåren. Sommarlägret är i år ett kårläger eller samläger med Munksäs Flickscouter. 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 används för cirkulär från centralorganisationerna. Även e-post samt kårens hemsida på adressen
www.munksnasspejarna.fi 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 2011 är kårstyrelsen, vargungeavdelningen, äventyrsscoutavdelningen, spejarscoutavdelningen och explorerscoutavdelningen.

