Välkommen till Stenungsunds Scoutkår!
en religiöst och politiskt obunden scoutkår
Scoutrörelsen är en världsomspännande organisation
Scouting innebär att göra ungdomar redo för livet genom äventyr, gemenskap, internationella möten och
värdebaserat ledarskap. Vi kännetecknas av att vi är engagerade, kämpar för en bättre värld och har roligt
tillsammans. Vår verksamhet bygger på värderingar som i grund och botten handlar om att vara en schysst kompis
och medmänniska. Scouterna välkomnar alla barn och unga, vi har ingen avbytarbänk.
Scouternas aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga utifrån sina egna
förutsättningar. I Scouterna får du lära dig genom att göra och du växer genom utmaningar. Du får utveckla och leda,
både dig själv och andra. Vi har naturen som vardagsrum och vi utmanar oss själva genom att göra saker i nya miljöer
på nya sätt.
Mer info finns på hemsidorna: Riksorganisationen; Scouterna.se Göteborgs scoutdistrikt (goteborg.scout.se) och
Stenungsunds scoutkårs hemsida: stenungsundsscoutkår.se
Det finns över 50 miljoner scouter världen över, ca 89 000 i Sverige.
Sedan 2012 finns en paraplyorganisation, Scouterna, för alla scoutorganisationer.
Scouterna har 3 tidigare Scoutförbund direktanslutna till sin organisation;
det tidigare Svenska Scoutförbundet, KFUM-KFUK Scout och Frälsningsarméns scouter.
Dessutom så är det ett antal samverkansorganisationer som är anslutna till Scouterna via sin egen organisation;
Salt scout, Equmenia Scout och Nykterhetsrörelsens scoutförbund.
Kårerna inom det tidigare Svenska scoutförbundet skiljer sig från övriga scoutförbund genom att man inte har någon
kyrka eller folkrörelse som moderorganisation. Organisationen är helt religiöst och politiskt obunden.

Stenungsunds Scoutkår är en del av detta!
Läs mer om organisationen: scoutservice.se/paverka-scouterna/var-organisation/sa-ar-karerna-anslutna/
Stenungsunds Scoutkår är uppdelad i olika avdelningar efter ålder.
Avdelning

Ålder

Årskurs

Spårare

8 – 10

(åk 2-3)

Upptäckare

10 – 12

(åk 4-5)

Äventyrare

12 – 15

Utmanare

15 – 18

Rover

18 –25

Ledare

18 ->

(åk 6-8)
(åk 9 - )

Verksamheten bedrivs i scoutstugan på Kärrakullevägen i Stenungsund eller i dess närhet.
Årets höjdpunkter brukar vara utfärder, hajker och läger i kårens, distriktets eller förbundets regi. Viktigast är dock
att delta i avdelningens möten och arrangemang. Där får scouterna kunskap och träning inom friluftsliv, natur,
hantverk för att ge säkerhetskunskap och människogemenskap och internationella kontakter genom lekar och
tävlingar. Det finns också stunder för lite mys. Vårt måtto är ”Learning by doing”. Att vara scout handlar snarare om
att brinna för viktiga frågor än om att elda. Scouting gör unga redo för livet.
Klädseln är viktig. Scouten skall alltid ha oömma kläder samt alltid vara klädd för utevistelse oberoende av väder
(gäller framför allt de äldre scouterna). Jackor, överdragsbyxor, vantar och mössor skall vara märkta med namn.
Bortkomna kläder läggs i en låda i hallen som töms efter varje termin. Ledarna ansvarar inte för bortkomna kläder.
Scoutskjorta och halsduk: Som scout används skjorta och halsduk som igenkänning för andra scouter, dels från
Sverige men även internationellt. Halsduken köps tidigt medan skjorta blir aktuell först när man börjar få märken att
sy på. Avdelningsledarna kan svara på fler frågor kring detta.
Ledare & föräldrar: Alla ledare, inklusive styrelsen, arbetar ideellt. Vi är med för att det är roligt och inspirerande att
arbeta med barn. Du som förälder är alltid välkommen att vara med på avdelningen, regelbundet eller lite då och då.
Meddela bara avdelningsledarna i förväg. Vår strävan är att bedriva en riktig bra verksamhet som bl.a kräver
ledarutbildning, bra lokaler och arbetsmaterial. Vi erbjuder ledarutbildning för dig som vill satsa lite mera. Detta
ingår i medlemsavgiften.
Intresseanmälan och medlemsregistrering: Intresseanmälan för att bli scout görs via formulär på kårens hemsida
under fliken ”Bli scout”. Medlemsregistrering görs av avdelningsledarna till Scouterna-Riksorganisationen efter 3
tillfällen som barnet prövat på i avdelningen.
Medlemsavgift: Medlemsavgiften är för närvarande 405 kronor per termin och information om utskicksdatum finns
på Scouternas hemsida. I medlemsavgiften ingår avgifter till Scouterna, Göteborgs scoutdistrikt, Stenungsunds
scoutkår, försäkring och tidningen Scout. Medlemskap förnyas automatiskt och medlemsfakturor skickas ut centralt
ca en månad efter terminsstart. Medlemskap som skall avslutas måste meddelas scoutkåren -utebliven betalning
innebär inte att medlemskapet avslutas! Scoutkåren är betalningsskyldig för obetalda medlemsavgifter så det är
viktigt att avanmäla scouten vid minskat intresse eller tid.
Kontaktpersoner:

Henrik Widestrand, Kårordförande
Tel: 0707-60 32 31
E-mail: henrik.widestrand@gmail.com
Joakim Witte, vice Kårordförande
Tel: 0736-60 65 86
E-mail: joakim.witte@swedtool.se

Besöksadress till scoutstugan: Kärrakullevägen 1, (Kyrkenorum), 444 46 Stenungsund
Stenungsund September 2019
Styrelsen Stenungsunds Scoutkår

