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Verksamhetsberättelse för år 2007
Verksamhet
Allmänt
Kårens verksamhet har under år 2007 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. Till hösten grundades en ny patrull, och den
äldre patrullen övergick till mindre regelbunden verksamhet.
Kårens friluftstraditioner har upprätthållits genom hajker och förläggningar. Under sommaren
ordnade kåren lägret En värld – ett löfte tillsammans med Munksnäs Flickscouter. Efter lägret deltog
kåren i Finlands Scouters storfest i Tammerfors, där scoutrörelsens 100-åriga historia firades.
Enheter
Vargungeavdelningen leddes under våren av Petter Selenius, och under hösten av Victor Fagerlund.
Patrullscoutavdelningen leddes under hela året av Joakim Gunst.

Organisation
Kårkvarteret
Kårchef
Vicekårchef
Kårsekreterare
Kårekonom
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Petter Selenius
Victor Fagerlund
Joakim Gunst
Sebastian Björkbom
Markus Juvala
Patrick Buch Lund
Mats Forss
John Sundberg

Övriga befattningshavare
Revisorer
Suppleanter
Inventeringsmän
Suppleanter
Materialförvaltare
Vicematerialförvaltare
Källarfogde

Christer Lundström
Christian Fogelholm
Carl-Gustaf Henriksson
Christian Lönnblad
Carl Backlund
Michael Lönnblad
Erik Sandström
Christian Lönnblad
John Sundberg
Victor Fagerlund
Jonathan Gripenberg

Kårens representation i andra organisationer
Revisor för HeSS

Carl-Gustaf Henriksson

Medlemmar
Antalet kårmedlemmar var vid början av året 71 och vid årets slut 67. Fördelningen vid slutet av året
var 14 vargungar, 18 patrullscouter, 3 roverscouter, 14 ledare och 18 understödande medlemmar.

Information
Kårens informationsblad Kårchefens Dagorder har utkommit fyra gånger under året. Dessutom har
ett antal specialcirkulär utgetts. Kårsekreteraren har under hösten övergått till att skicka dagordern
med e-post till de som hellre tar emot den i elektronisk form. Även annan information har skickats
till kårmedlemmarna och hemmen per e-post.
Kåren har en hemsida på adressen munksnasspejarna.org. Hemsidan upprätthålls av kårsekreteraren,
och innehåller bland annat aktuell information, mötesprogram och blanketter.

Verksamhetskalender
25.2
2-4.3
17-18.3
11-13.5
23.5
6-9.6
9-10.6
29.8
6-7.10
8.10
12-14.10
17.10
10-11
23.11
23-25.11
24-25.11
6.12
12.12

Kårens årsmöte
Ute 1-kurs (2 ledare deltog)
Vinterhajk vid Ormträsk, Sibbo (14 deltagare)
Paddlingshajk i Sjundeå (15 deltagare)
Våravslutning
Sommarlägret En värld – ett löfte i Porkala (30 deltagare)
Storfest i Tammerfors (13 deltagare)
Säsongstart
Höstförläggning vid Lärkans, Esbo (35 deltagare)
TV-inspelning för FST5 (4 deltagare)
Ute 2-kurs (2 deltagare)
HeSS ledarstadsmanöver (6 deltagare)
Patrullhajk i Sjundeå (6 deltagare)
Bowling för rovrar och ledare i Tali (9 deltagare)
Första hjälpen 2-kurs vid Stensböle, Borgå (3 deltagare)
Patrulledargrundkurs vid Lärkans, Esbo (2 deltagare)
Scoutbasar
Julavslutning (40 deltagare)

Utmärkelser
På våravslutningen 23.5 dubbades Michael Sörensen, Fredrik Stenius, Emil Warras och Rolf Kottelin till andra klass. Nicholas Sörensen dubbades till tredje klass. På julavslutningen 12.12 dubbades
Nicklas Aspenström och Johan Ekblom till tredje klass. Erik Sandström och Jonathan Gripenberg
dubbades till första klass.

Verksamhetsplan för år 2008
Allmänt
Under sitt femtiosjunde verksamhetsår kommer kåren att fortsätta sin verksamhet i stor sett enligt
traditionella mönster. Under hösten kommer kåren att ta i bruk det nya scoutprogrammet. Detta betyder bland annat att åldersgrupperna förnyas. De nya åldersgrupperna är vargunge, äventyrsscout,
spejarscout, explorerscout och roverscout. Detta kommer sannolikt att innebära ändringar i kårens
organisation.

Programverksamhet
Vargungarna och den yngre patrullen har möten en gång per vecka. Den äldre patrullen har möten
varannan vecka, men ordnar oftare specialprogram. Till hösten grundas sannolikt en ny patrull.
Förutom veckomöten ordnas vinter- och vårhajk för patrullscouterna, samt sommarläger och höstförläggning för hela kåren. Sommarlägret är i år ett kårläger vid Valkjärvi, Fiskars. Kåren deltar även
aktivt i HeSS, HÖNS och FiSSc:s evenemang och kurser. Dessutom ordnas ledarsamlingar och
förstärkta styrelsemöten.

Information
Kårchefens Dagorder med all viktig information utkommer fyra gånger under året. Dessutom utges
olika specialcirkulär. 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 våren 2008 är kårstyrelsen, vargungeavdelningen och patrullscoutavdelningen. Under hösten kommer enheterna att anpassas till det nya scoutprogrammet.

