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Verksamhetsberättelse för år 2008

Verksamhet

Kårens verksamhet har under år 2008 fungerat på traditionellt vis. Uteverksamheten har varit livlig 
och inom programverksamheten har tyngdpunkten varit på uteliv. Under våren fungerade en patrull 
och en vargungeflock med regelbundna veckomöten. En annan äldre patrull hade mindre regel-
bundna möten. 

På hösten tog kåren i bruk det nya scoutprogrammet och övergick därmed till de nya åldersgrup-
perna: Vargunge (åk 2-3), äventyrsscout (åk 4-5), spejarscout (åk 6-8), explorerscout (15-17 år), rover-
scout (18-21 år) och äldre ledare (22+ år). Veckoverksamheten fortsatte som på våren, med veckomö-
ten för vargungarna och äventyrsscouterna, och mindre regelbundna möten för spejarscouterna.

Kårens friluftstraditioner har upprätthållits genom vinter- och vårhajk, höstförläggning, samt delta-
gande i kurser, tävlingar och andra evenemang. På sommaren hölls kårlägret Kohinoor vid Valkjärvi i 
Fiskars, och i september var en grupp ledare och vandrade vid Kvikkjokk i svenska Lappland.

Enheter

Under våren leddes vargungeavdelningen av Victor Fagerlund och patrullscoutavdelningen av Joa-
kim Gunst. Under hösten leddes vargungeavdelningen av Petter Selenius, äventyrsscoutavdelningen 
av Joakim Gunst, och spejarscoutavdelningen av John Sundberg och Victor Fagerlund.

Medlemmar

Antalet kårmedlemmar var vid början av året 69 och vid årets slut 70. Fördelningen vid slutet av året 
var 3 vargungar, 15 äventyrsscouter, 16 spejarscouter, 4 explorerscouter, 15 ledare och 19 understö-
dande 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 utgående från kårmedlemmarnas önskemål. Mindre viktig information har skickats till kår-
medlemmarna och hemmen endast per e-post. 

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

Utmärkelser

På våravslutningen 21.5 dubbades Michael Sörensen till första klass, och Robert Kottelin, Matias Sep-
pälä och Emil Lyytikkä till tredje klass. På julfesten 10.12 dubbades Max Warras till tredje klass scout.



Organisation

Kårkvarteret

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

Kårens representation i andra organisationer

Revisor för HeSS Carl-Gustaf Henriksson



Verksamhetskalender

Datum Evenemang Deltagare från kåren
1-3.2 Första hjälpen 2-kurs (vi skötte köket) 6 deltagare (varav 4 ledare)
24.2 Kårens årsmöte 11 deltagare
1-2.3 Ute 1-kurs 3 deltagare
15-16.3 Vinterhajk vid Ormträsk, Sibbo 18 deltagare
29-30.3 Patrulledargrundkurs 1 deltagare
22.4 Patrullstadsmanöver 3 deltagare (1 patrull)
26.4 Amazing Race ledartävling med MFL 6 deltagare
17-18.5 Vårhajk vid Lappträsk, Sjudeå 16 deltagare
9-11.5 Ute gourmet-kurs 3 deltagare
21.5 Våravslutning
31.7-6.8 Sommarlägret Kohinoor vid Valkjärvi, Fiskars 22 deltagare
26.8 Säsongstart
13-14.9 EP-cupen 7 deltagare (2 patruller)
20-28.9 Lapplandsvandring vid Kvikkjokk, Sverige 5 deltagare
2.10 Ledarstadsmanöver (vi ordnade) 9 deltagare
11-12.10 Höstförläggning vid Lärkans, Esbo 23 deltagare
25-26.10 FiSSc ledardagar Scouts and the City 2 deltagare
21-23.11 Spejardagar 2 deltagare
6.12 Scoutbasar
10.12 Julfest 25 deltagare
25.12 Julottekaffe 2 deltagare



Verksamhetsplan för år 2009

Allmänt

Under verksamhetsåret 2009 kommer kåren att fortsätta sin verksamhet i stor sett enligt traditionella 
mönster. Vargungarna och äventyrsscouterna har regelbundna veckomöten, och spejarscouterna har 
någorlunda regelbunden veckoverksamhet. Vid behov bildas en ny äventyrsscoutpatrull till hösten.

Förutom veckomöten ordnas vinter- och vårhajk för äventyrsscouter och äldre, samt sommarläger 
och höstförläggning för hela kåren. Sommarlägret är i år Helsingfors och Östra Nylands Scouters 
(HÖNS) regionsläger Beach 09, som ordnas vid Köttboda i Borgå. Kåren deltar även aktivt i regionens 
och distriktets kurser och evenemang, och kårens ledare träffas regelbundet och planerar verksam-
heten 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 
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 2009 är kårstyrelsen, vargungeavdelningen, äventyrsscoutavdel-
ningen och spejarscoutavdelningen. Till hösten grundas sannolikt även en explorerscoutavdelning.


