
 

 
Spårare terminsprogram våren 
2018 
Om ändringar sker kommer det skrivas på scoutkårens Facebook-sida ”Melleruds scoutkår (SSF)” och 
på www.mellerud.scout.se. Tänk på att alltid ha kläder för att kunna vara utomhus. 
 
18 januari Terminsstart  

18:00-19:30, scoutlokalen 
Pinnbröd korv saft 

25 januari Bollar 
18:00-19:30, scoutlokalen 

1 februari Trycker till  
18:00-19:30, scoutlokalen 

8 februari BLOD!  
18:00-19:30, scoutlokalen 

15 februari Thinking Day 
18:00-19:30, scoutlokalen 

 

22 februari Sportlov, tyvärr inga scouter 
 

1 mars Gemensam demokrati aktivitet  
18:00-19:30, scoutlokalen 

8 mars Vi ligger på 
18:00-19:30, scoutlokalen 

15 mars Soppa verktyg tillverkning 
18:00-19:30, scoutlokalen 

22 mars Verktyg provning 
18:00-19:30, scoutlokalen 

23-25 mars Äventyrshajk  
29 mars Påsklov, tyvärr inga scouter Utflykt  

18:00-20:00, scoutlokalen 
5 april Gå inte vilse  

18:00-20:00. Samling vid scoutlokalen. Hjälp med körning behövs. 
12 april Indian-Hus på scoutvis 

18:00-19:30 ,scoutlokalen 
19 april S:t Georg  

18:00-20:00. Ekholmsskogen, samling vid scoutlokalen. Hjälp med körning behövs. 
26 april Scouters favorit 

18:00-19:30, scoutlokalen 
3 maj Ekholmsskogen 

18:00-20:00. Samling vid scoutlokalen. Ta med egen fika, eld finns. Hjälp med körning behövs. 
 

10 maj Kristi himmelsfärdsdag, tyvärr inga scouter 
17 maj Vatten och skog 

18:00-20:00. Samling vid scoutlokalen. Hjälp med körning behövs. 
19-20 Maj Sollägret 

För Spårare, mer information kommer 
24 maj Skog och vatten 

18:00-20:00. Samling vid scoutlokalen. Hjälp med körning behövs. 
31 maj Terminsavslutning 

18:00-20:00. ”Scoutgropen”, Mer information kommer. Hjälp med körning behövs. 
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Sommaren 2018 
 
Vecka 29 Nemo 18, distriktsläger 

För Upptäckare, Äventyrare och Utmanare. Mer information kommer.  
4 augusti Sunnamo marknad 

En dag för rekrytering. Mer information kommer.  
 

 
Allmän information 

Kontaktuppgifter till scoutledare och styrelsen 
Scoutledare 
 
Spårare ledare 
Chris Slaughter  073-055 75 56 ursixx@gmail.com 
 
Äventyrar ledare 
Tobias Ericsson 073-546 38 73 
Filip Björndahl 073-727 16 10 filip.bjo@gmail.com  
 
Upptäckare ledare 
Jensen Junior 072-215 06 81 christian@jensenjr.se  
Brita Svensson 076-808 90 67 
 
Ordförande 
Roland Björndahl 070-714 39 42 roland.bjorndahl@telia.com  
 
Kassör 
Monica Björndahl 0530-100 22 
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Övrig information 
På våra veckoträffar samlas vi oftast vid vår scoutlokal som ligger i Ängenäs, på vägen från Mellerud 
mot Vita Sannar. Adressen är Sahlinsgatan 8, Mellerud. Ibland åker vi även ut till vår scoutstuga, och 
den finns i Ekholmsskogen, på vägen mellan Mellerud och Dals-Rostock. 

Vi vill gärna se att scouten bär scoutskjorta, scoutpiké eller scout t-shirt vid varje scoutmöte. Detta är 
scouternas uniform, och man köper dem på www.scoutshop.se. Halsduk och märken fixar vi genom 
kåren. För att få märken måste man äga en skjorta. Ekonomiskt stöd till skjorta går att söka på: 
http://www.majblomman.se/Sok-bidrag/Lokalforeningar/mellerud/ 
 
För att få bära kniv måste man ha ett knivbevis. Detta bevis får man av scoutkåren när man klarat vissa 
kriterier och moment. Om man missköter sig måste man lämna ifrån sig knivbeviset. Enligt Sveriges 
lag måste scoutskjorta vara på för att bära kniven på sig. 

Inbetalningskort för medlemsavgift kommer direkt från scoutförbundet hem till er.  
I medlemsavgiften får man bland annat en medlemstidning och blir försäkrad. 
 
Alla föräldrar är välkomna att när som helst vara med på scoutmöten, hajker och läger. För de som är 
intresserade av att bli scoutledare finns många bra kurser och utbildningar.  

Ibland fotar vi på träffarna för att kunna lägga upp bilder Facebookgruppen ”Melleruds scoutkår 
(SSF)” och Instagram. Detta för att ni ska få se vad det är vi sysslar med och för att visa gamla scouter i 
gruppen att vi fortfarande håller på. Vill ni inte att ert barn ska vara med på foton? Säg då till någon av 
ledarna. 

Scouterna vill ha ett samhälle fritt från övergrepp. Vi vill att alla verksamheter och möten för barn och 
unga ska vara trygga och helt fria från övergrepp i alla former. Därför har scouterna tagit fram en 
webbaserad ledarutbildning som heter Trygga Möten (www.tryggamoten.se). Genom den utbildas 
scoutledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp 
och hur man beter sig om man tror att någon far illa. Alla våra scoutledare har gått Trygga Möten. 

Senast uppdaterad 2018-01-28 
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