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Föräldrainformation, Hammarby sjöscoutkår 

 

Varmt välkommen till Hammarby sjöscoutkår! 

Vi hoppas att både ditt barn och du kommer att trivas hos oss och bidra till vår verksamhet. Ham-

marby sjöscoutkår är en scoutkår inom Stockholms scoutdistrikt och direktansluten till Scouterna – 

Riksorganisationen. (Vill du veta mer om Scouterna har du länkar i slutet av informationsbladet.) 

Under terminen förväntas du som förälder eller någon annan vuxen vara med ett antal möten/termin 
och hålla i programaktiviteter och/eller lekar tillsammans med andra föräldrar som också agerar 
hjälpledare. Varje avdelning har 1-2 avdelningsledare som har huvudansvaret för terminsplaneringen 
och för verksamheten i respektive avdelning. Alla föräldrar hjälps åt och ansvaret för mötena fördelas 
så jämnt som möjligt och utefter kompetens och möjlighet. Utöver själva scoutmötena finns andra 
uppgifter att ta sig an i kåren, såsom hjälp med att ta upp båtarna på hösten och sjösätta på våren 
(räkna med 1 helg/termin) och även att vara ledare vid läger och övernattningar (uppgifter som pla-
nera och genomföra programaktiviteter och lekar, samt planera och handla mat, plocka ihop materi-
al, återställa det och ordna transporter till/från Sjöstan)  
 

Här kommer lite bra information till er bägge: 

 Terminsavgiften är 515 kr och syskonavgift är 315 kr och betalas direkt till Riksorganisation-

en, som skickar ut en pappersfaktura. Sedan är det bra om du anmäler att du vill ha en 

elektronisk faktura, då behöver du medlemsnumret som står på pappersfakturan. TACK för 

att du väljer elektronisk faktura, då spar Scouterna både papper, kuvert och porto. 

Om ni flyttar: meddela avdelningsledaren så att vi kan göra en adressändring i medlemsre-

gistret. 

 Medlemstidning skickas ut ett par gånger/år, kommer direkt i brevlådan! 

 Försäkring: alla som betalat terminsavgift till Riksorganisationen har en scoutförsäkring, den 

täcker olycksfall, men EJ, kläder, glasögon, mobiltelefoner eller annan utrustning. 

 Kåren har just nu 6 avdelningar/grupper i Sjöstan, med följande åldersindelning och namn: 

- Spårarscouter, årskurs 2-3, avdelningarna Brisen och Sunnan 

- Upptäckarscouter, årskurs 4-5, avdelning Nordan och Kuling 

- Äventyrsscouter, årskurs 6-8, avdelning Stormen 

- Utmanarscouter, årskurs 9-III, avdelning Orkanen 

 Varje avdelning har sin egen sida på kårens hemsida. Avdelningsledarna meddelar hur in-

formation/kommunikation kommer att ske för respektive avdelning. 
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Scoutskjorta, halsduk, sölja 

 Scoutskjorta, vi gör en beställning kårvis/termin, betala in betalningen till kårens pg 407 81 

79-1. Kostnad för barnskjorta är 299 kr och för vuxenskjorta 389 kr. Vill du ha ”grundmärken” 

till skjortan, betalar du för dem samtidigt som du beställer, direkt på kårens pg 407 81 79-1. 

Kostnad för grundmärken är 70 kr. Skriv namn på Scouten, skjortstorlek och om du vill ha 

märken – ”märken”, så att vår kassör vet vem som betalat och så att den som gör beställ-

ningen vet vem som beställt vilken storlek. Övriga märken är gratis och delas oftast ut vid 

terminsavslutningar. Det går även att beställa scoutskjorta direkt från scoutshop: 

https://www.scoutshop.se/scoutdrakt/   

 Alla medlemmar får varsin halsduk av sin ledare. 

 Söljor, som håller ihop halsduken, görs av Scouterna själva vid ett scoutmöte/läger. 

 På kårens webbplats finns en egen köp/säljsida där du kan köpa/sälja begagnade scoutprylar: 

http://hammarbysjoscoutkar.scout.se/for-scouter/scoutprylar-kopes-och-saljes/  

 

 

 

Segling, båtar och flytvästar 

 Seglingsverksamheten – ALLA - även vuxna MÅSTE bära flytväst på brygga och/eller i båt.  

 Kåren har ett antal både barn- och vuxenflytvästar att låna ut, men du får väldigt gärna an-

vända en egen väst.  

 För att seglingsverksamheten ska fungera behövs det seglingskunniga föräldrar som kan 

hjälpa till och skeppa båtarna samt köra följebåten. 

 Kölbåtsmärke – för att vara skeppare på kårens segelbåtar krävs att du har kunskaper mot-

svarande kölbåtsmärket, se särskilt dokument. 

 Följebåtsmärke – för att köra kårens följebåt krävs Följebåtsmärket. Se särskilt dokument. 

Kåren utbildar i hur man kör båten och vad man bör tänka på när man är följebåt. 

 Alla Scouter hjälper till att göra i ordning båtarna inför segling=rigga och efter segling=rigga 

av. Alla vuxna ser till att alla Scouter hjälper till och kontrollerar att båtarna ligger förtöjda på 

rätt sätt. 

 Båtkommitté – se kårens webbplats för kontaktuppgifter 

Övernattning, hajk och läger 

 Kåren anordnar oftast en övernattning/termin. Då sover vi inomhus i någon scoutstuga som 

vi hyr. Då behövs alltid hjälp med matplanering och inköp, programaktiviteter och transpor-

ter. Alla Scouter under tio år måste ha en vuxen med sig. 

 Hajk – för de äldre Scouterna som då sover utomhus, i tält och/eller vindskydd. Här behövs 

också hjälp med mat, aktiviteter och transport. 

 Läger, anordnas under en vecka på sommaren. Dessa arrangemang kräver många vuxna och 

planeringen av lägret börjar redan i november-december året innan. Då behövs alltid hjälp 

med matplanering och inköp, programaktiviteter och transporter. Alla Scouter under tio år 

måste ha en vuxen med sig. 

 

https://www.scoutshop.se/scoutdrakt/
http://hammarbysjoscoutkar.scout.se/for-scouter/scoutprylar-kopes-och-saljes/
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Båtfixning, transport och kårens brygga 

 Kårens båtar läggs vintertid upp på Sätra varvsområde i Sätra. Detta sker under en helg i slu-

tet av september/början av oktober. De äldre Scouterna seglar båtarna Sjöstan-Sätra. Båt-

kommittén ansvarar för materialet som behövs och många vuxna behövs för att vara med vid 

avmastning, upptagning och båtfixningen. 

 Under en helg i slutet av april/början av maj behövs båtarna ställas i ordning inför sjösätt-

ning. Båtkommittén ansvarar för materialet som behövs och det behövs även här många 

vuxna för att vara med vid båtfixning, påmastning och sjösättning. De äldre Scouterna seglar 

sedan båtarna Sätra-Sjöstan. 

 Kårens brygga vid Abborrberget behöver också iordningsställas höst och vår. Båtkommittén 

ansvarar för materialet som behövs. 

Om ditt barn inte vill fortsätta 

 Du måste mejla till avdelningsledaren om ditt barn inte vill fortsätta som Scout, så att vi kan 

avregistrera medlemskapet omgående, det räcker inte med att bara låta bli att betala ter-

minsavgiften. Om du inte meddelar skriftligen kommer vi att kräva betalning av terminsavgif-

ten då kåren måste betala distriktsavgift och rikskansliavgift för alla, i medlemsregistret, ak-

tiva medlemmar. 

Ledarutbildning 

Som förälder till en scout i kåren förväntas du bidraga till kårens verksamhet på olika sätt, bland an-

nat som hjälpledare på avdelningsmötena.  För att kunna göra detta på bästa sätt så finns en mängd 

olika ledarutbildningar i scouternas regi. För mer information, tala med respektive avdelningsledare. 

Kåren står för kursavgift och resa, du ställer upp med tiden. 

Alla över 15 år som är ledare skall gå ut bildningen ”Trygga möten”: 

www.scouternasfolkhogskola.se/ledarskapson/bryggan/trygga-moten/ 

 

Länkar  

Scouternas Riksorganisations webbplats – www.scouterna.se    

Stockholms scoutdistrikts webbplats – http://stockholm.scout.se/   

Hammarby sjöscoutkårs webbplats - http://hammarbysjoscoutkar.scout.se/  

 

Kontaktuppgifter 

Om du vill komma i kontakt med oss i Hammarby sjöscoutkår, maila oss på 
info@hammarbysjoscout.se . Gäller det webbsidan – maila webmaster@hammarbysjoscout.se . 
Du kan enkelt nå ledarna i varje avdelning på adressen avdelning@hammarbysjoscout.se  
exempel brisen@hammarbysjoscout.se 
Aktuella kontaktuppgifter finner du på kårens webbplats 
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