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Föräldainformation 2019 
Mötestid 

I grunden lämnas scouterna till 18:15 och hämtas 19:45. Det är ok för 
föräldrar att vara med och för vissa är det kanske till och med bra men i grunden 
behöver föräldrar inte vara med. För att klara det nu stora intresset kommer vi 
behöva vara fler ledare som mer långsiktigt driver verksamheten framåt, samt 
hjälp vid enstaka möten. Intresserade av att hjälpa till sällan eller ofta hör av sig 
till Rasmus. 

Två avdelningar, samma program 

För spårarledarna är det en stor glädje att så många scouter och föräldrar visat 
intresse för vår verksamhet. Det inspirerar till att verkligen leverera riktigt bra 
scouting under det kommande året. Förra årets stora avdelning på måndagen har 
gjort att vi valt att köra två avdelningar på måndag respektive torsdag. Det är 
olika ledare men vi planerar tillsammans och kör samma program. Ett par 
aktiviteter i höst blir gemensamma och likaså till våren.  

Scouting handlar bland annat om att genom små utmaningar växa som individer 
och samhällsmedborgare. Som en liten övning i små utmaningar fick närvarande 
föräldrar intervjua varandra två och två och sen presentera varandra för hela gruppen. 

Vi prata lite om programmet och vad vi avser göra under hösten. Programmet finns 
på hemsidan.  

I princip är vi alltid ute och därmed kläder efter väder. 

Parkering 

Parkeringen vid scoutgården är begränsad. Utöver samåkning är det viktigt att vi 
använder parkeringen optimalt när vi har avdelningsmöten. Alla vill oftast komma 
samtidigt och åka samtidigt varför vi alla har samma intresse att det ska gå smidigt. 

Det är absolut förbjudet att parkera på Åsbackavägen. 

• Ledare och övriga som stannar under mötet parkerar så långt in det går. 

• De som lämnar kör in nederst på parkeringen och ställer sig med näsan 
mot vägen. 

• De som hämtar kör in nederst på parkeringen, alternativt backar in och 
ställer sig så långt in som möjligt med näsan mot vägen. Genom att göra så 
får fler plats. Kom ner och hämta era barn och ta med dem till era bilar. 
Alla vill hem så snart som möjligt varför parkeringen oftast töms på bilar 
snabbt om vi gör så här. Snabbare om det ska backas en massa för att 
komma ut. 

Medlemsavgiften  

är 268 kr/termin varav 140 kr går till kåren, 90 kr går till förbundet och 38 kr till distriktet 
För gamla medlemmar skicka medlemsavgiften ut 28 september. 
För nya medlemmar skickas medlemsavgiften ut 26 oktober. 
Avgiften faktureras från Stockholm centralt och delas sedan upp/ut till kår och distrikt. 

Alla medlemmar registreras direkt i medlemssystemet och så länge medlemskapet inte upphävs faktureras 
medlemsavgiften vid faktureringstidpunkten på hösten och våren. Därav viktigt att anmäla till Rasmus om/när någon 
slutar. 

Scoutdräkt 

Scoutskjortor mm kan köpas på www.scoutshop.se , ange kårnamn för det ger återbäring till kåren.  
En köp- och säljgrupp för kåren finns på kårens Facebooksida där vi kan hjälpas åt att återanvända kläder och 
scoututrustning. Se länk nedan. 

http://www.hjsk.se/
http://www.scoutshop.se/
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Kläder och märkning 

Svarta omärkta regnbyxor hittar inte hem. 

Försäkring  

I medlemsavgiften ingår försäkring hos SVEDEA. Läs mer på http://www.scoutservice.se/utveckla-
karen/administration/forsakringar/  

Medlemstidning 

I medlemsavgiften ingår även tidning som skickas ut centralt. Artiklar från tidningen går även att läsa digitalt på 
http://www.scout.se/  

Hemsida och Facebook 
Kårens hemsida  www.hjsk.se 
Kårens facebooksida www.facebook.com/hjsk.se/ 
Kårens köp och sälj https://www.facebook.com/groups/885054481698551/ 
Spårarföräldrar måndag https://www.facebook.com/groups/621606168245903/ 
Spårarföräldrar torsdag https://www.facebook.com/groups/738768506565822/  

Packning och packningslista 

Scouting är ingen materialsport men det finns en del saker som enkelt kan göra övernattningar mer glädjefulla för 
våra scouter.  

• En tillräckligt stor ryggsäck eller väska är viktig. I princip alla scoutens grejer ska få plats i packningen. Det 
underlättar både för att bära packningen och för att scouten ska kunna enklare hålla ordning på sin 
packning under övernattningen.  

• En bra sovsäck och liggunderlag gör oftast övernattningen till en bättre upplevelse.  

• Flera packpåsar att stoppa ner både kläder, tvätt och andra grejer i och sedan i packningen är att föredra.  
Packlista fixar vi inför övernattningen eller finns redan på hemsidan. 
Vi ledare har tillgång till en hel del utrustning att låna ut, eller kan fixa fram om/när det behövs. Tveka inte att fråga 
om det är något som saknas så löser vi det på bästa sätt. Snälla fråga en gång för mycket istället för att inte fråga. 

Kläder och märkning 

Svarta omärkta regnbyxor hittar inte hem. 

Scoutmetoden 

Scouting grundar sig på scoutmetoden och för den som vill läsa mer finns info på 
http://www.scouterna.se/om-scouterna/vad-ar-scouterna/ 

Internationella och nationella äventyr 

Som Äventyrarscout (6an-8an) finns möjlighet åka på patrulledarutbildningar, 
konfirmationsläger, seglingar, fjällvandringar och till och med Världsscoutjamboree i 
något avlägset land och träffa scouter från hela världen. Mer information kommer 
när åldern medger men detta kan ses som lite inspiration till att fortsätta på 
scouterna. 

Tror det var typ detta vi pratade om på föräldramötet. 

Har ni frågor är ni naturligtvis välkomna att ställa dem vid lämpligt tillfälle och på lämplig kanal. Jag brukar svara 
snabbt och i synnerhet om det handlar om att kunna möjliggöra för våra spårarscouter att få en positiv upplevelse av 
scouting och bra start på denna resa. 

Sen var det ju det där med ledarskap. Vi behöver vara några till förr att ge alla möjlighet till ett bra program. Hör av 
dig till mig så pratar vi mer om detta. 

/ Rasmus, 0735-070278  rasmus.lindberg@hjsk.se  
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