
 

Välkommen till en ny termin med Barkarby Skälby Scoutkår! 
  

Det är roligt att se att intresset för scouter växer. Vår kår blir stadigt lite större och i dagsläget räknar 
vi in ca 165 medlemmar i kåren.  

Nu är alla avdelningar igång förutom en ny Bävergrupp som vi hoppas kunna starta på måndagar med 
en första träff den 1/10. Intresseanmälan till Bäver görs genom kårens hemsida www.bask.scout.se.  

Våra avdelningar 
Lodjursungarna (fd Bävergrupp) fortsätter med sina möten på onsdag. De tillhör nu åldersgrupp 
Spårare. Det gör också Örnarna som träffas på tisdagar.  

Våra två Upptäckaravdelningar heter Rävarna och Björnarna. Rävarna har nu sina möten på söndagar 
medan Björnarna fortsätter sina på torsdagarna.  

Vår Äventyraravdelning heter Rovfåglarna (tidigare Djuphavskängurna) och de träffas på onsdagar. 
Äventyrare är man i tre år. Vi har 7 st. scouter som går sitt andra eller tredje år och de har utökas 
med de som tidigare var Vargungar.    

Utmanarna har fått förstärkning från Jakobsbergs scoutkår med 6 st. scouter och en ledare som vi 
hälsar varmt välkomna! De är nu en ganska stor avdelning med ett spännande program för hösten.  

Program, information genom e-post och hemsidan 
Information om program, ledare, hur ni kommer i kontakt med ledare hittar ni på hemsidan under 
”Avdelning” och respektive avdelnings sida. Vissa har redan lagt upp ett program. Vissa kommer 
enbart att maila ut information om det är något som avviker från vanlig tid och plats. Så håll koll efter 
ledarnas informationsmail och se till att alla som vill ha mailet är registrerade.  

Registrering gör ni genom formuläret på avdelningssidan, så att även en farmor eller morfar som är 
involverad kan få mailen. Kontrollera bara så att de inte fastnar i skräpkorgen.  

För att nå ledarna mailar man på avdelningsnamn@bask-scoutkar.se . Nytt sedan i vår är att alla 
ledare har en kårmailadress som bygger på fornamn.efternamn@bask-scoutkar.se. 

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar ni under kontakt. 

Under hösten (om scouternas tidplan håller) kommer kårens hemsida att läggas om och få ny 
utformning. Vi ser med förväntan fram mot detta. Kolla även in Barkarby Skälby scoutkår på 
Facebook.  

Bli funktionär i kåren 
Allt kårens arbete bygger på ideella insatser. Utöver ledarrollen behöver kåren folk som hjälper till 
med viktiga funktioner för att kårens verksamhet skall fungera. Vi välkomnar funktionärer i alla 
åldersgrupper och skulle varmt välkomna någons farmor/farfar/mormor/morfar eller annan person 
med senior erfarenhet likväl som yngre. Kom till kårstämman, maila styrelsen eller prata med en 
ledare om du känner att du kan bidra.  
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Som funktionär får du flera trevliga vänner, deltar i kårens sammankomster och är med och utvecklar 
vår viktiga verksamhet samt har möjlighet att hyra kårens lokaler till rabatterat pris. I dagsläget 50 %.  

Nu söker vi förstärkning till följande arbetsgrupper: 

Eventgruppen 
Anslut till en grupp som planerar och fixar mat och fika till kårens olika sammankomster.  

Lokalgrupp Vårdkasen och Lyan 
I dagsläget finns en ansvarig person för Vårdkasen och en för Lyan och båda behöver stöd. Arbetet i 
gruppen omfattar att planera och genomföra underhåll och reparationer på kårens lokaler. Det 
innebär allt från att beställa material, låsa upp för en entreprenör, ta in offerter och fixa själv om 
intresse och kompetens finns. Observera att hantverkskunnighet inte är ett krav för att delta i denna 
grupp.  

Uthyrning  
Besvara förfrågningar, dela ut nyckel, avsyning, lämna underlag till fakturering till kassör. I dag finns 
fungerande rutiner men ett par platser är lediga. Ansvaret fördelas över året.  

Medlemskap 
Vi hoppas så klart att alla vill fortsätta, men om det är så att en scout vill avsluta sitt medlemskap, 
meddela det till ledarna och till info@bask-scoutkar.se.  

Om adress- eller kontaktperson/kontaktuppgifter för scouten har ändrats är det viktigt att ni 
meddelar ledare och info-mailen.  

Som tidigare år kostar terminen 400 kr.  Kostnader för hajker och vissa tävlingar tillkommer.  

Varje medlem får en egen scouttidning. Om det är så att flera i familjen är medlemmar, men ni tycker 
att det räcker med en scouttidning, meddela infomailen vem som inte vill ha tidningen. På så sätt är 
ni med och sparar på miljön!  

Scoutklädsel, mobilanvändning och hämtning/lämning  
På möten, hajker och tävlingar mm. skall scouterna bära scoutskjorta eller scout t-shirt samt halsduk.  

Mobilanvändning är inte tillåten under scoutmöten såvida de inte ingår i programmet. Precis som i 
skolan är mobilerna ett störningsmoment. Hjälp ledarna genom att, om det är möjligt, lämna 
mobilen hemma alternativt prata med er scout om mobiletikett och kårens regler. Ledare kommer 
att förväntar sig att mobilen ligger i fickan eller ryggsäcken under hela scoutmötet. Självklart kommer 
även ledarna informera scouterna om denna regel.  

För yngre scouter som lämnas/hämtas från möte av förälder vill vi att det sker uppe vid entrén till 
Vårdkasen. Detta för att det ska vara möjligt för ledare att informera föräldrar om något särskilt som 
gäller t.ex kommande möte eller byta ett ord med förälder om något har hänt under mötet och för 
att scouterna ska vara på ett ställe där ledarna har uppsikt fram till dess att föräldrarna hämtar. Tänk 
på att det ska vara tydligt att scouten blir hämtad, inte bara försvinner ned på parkeringen.  

Datum hösten 

Viktiga datum för hela kåren hittar ni på hemsidan under Kalendarium men vi räknar upp några 
datum här: 
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25/9 kl. 19 Kårstämma – Samtliga medlemmar, föräldrar till scouter och funktionärer är välkomna. 
Bland scouterna förväntar vi oss framförallt att de äldre scouterna kommer (Äventyrare och 
Utmanare). 

7/10 St Georgeleken i Sandvik, Hummelmora. Respektive avdelningsledare meddelar om 
avdelningen avser att delta.  

21/10 Birka Distriktsstämma  

23/10 Ledar- och funktionärsträff med andra kårer i Järfälla 

11/12 Kårens julavslutning 

17/12 Utbildning: Trygga möten för ledare  

   

Varma scouthälsningar från styrelsen! 

 


