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      2021-08-13 

Hej! 

Välkommen som scout i Sollentuna Södra Scoutkår! 

Det här brevet innehåller lite information till dig som är medlem. 

Det finns lite som är nytt även för er som varit med tidigare   

 

Scouting i Covid 19-tider 
Kåren bevakar löpande vad som sker med spridningen av covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, vilket för närvarande innebär att alla med sjukdomssymptom, även lindriga, 
håller sig hemma. I fall där scouter uppvisar symptom under mötet kontaktar vi vårdnadshavare 
omedelbart. Vi kommer att vara utomhus på våra scoutmöten, så det är som vanligt viktigt att vara 
klädd efter väder. 

Biltrafik, eftersom många scouter rör sig runt Holken på kvällstid vill vi att alla lämnar bilen på 
parkeringen vid Skogstorpsvägens slut, och går den sista biten fram till Holken. (Detsamma gäller vid 
Båthuset Skutan där vi seglar.) 

”Hälsokortet” är bra för ledarna då vi till exempel åker på hajk, och man behöver ta hänsyn till 
eventuella allergier. Den används också för att kontrollera att våra kontaktuppgifter stämmer.  
Vi uppskattar även om man skriver sånt som är bra för ledarna att känna till, allt från diagnoser till 
små egenheter    
Lämnas in till ledarna snarast. 

SMEDJAN (Kårens medlemsregister) 
I Smedjan kan du som förälder enkelt byta kontaktuppgifter till dig och dina scouter, skriva ut 
avdelningslistor för de grupper dina barn är med i eller ställa ett barn på kö. 
Du hittar en länk till SMEDJAN här. 

Terminsprogrammet talar om vad som händer under terminen, och innehåller kontaktuppgifter till 
dina ledare. Det är till dem du i första hand vänder dig med dina frågor. När terminen kommit igång 
finns programmet på kårens hemsida www.sollentunasodra.se under ”Avdelningar” eller delas ut av 
ledarna.  

Kårens hemsida www.sollentunasodra.se innehåller mycket information om kåren och är väl värd 
ett besök. Under fliken Avdelningar finns information som rör just ditt barns avdelning. 

”Föräldrahjälp” Alla våra ledare arbetar ideellt, och det finns många uppgifter i kåren där vi 
behöver föräldrarnas hjälp för att hålla båtar, hus och utrustning i gott skick. Vi behöver också hjälp 
vid Valborgsfirandet och julgransförsäljningen, då vi drar in en stor del av kårens intäkter. 
Information kommer löpande i samband med de olika aktiviteterna.  
Vi önskar att varje scoutfamilj är representerade vid minst en Arbetsdag under året samt ett pass vid 
Julgransförsäljningen respektive Valborgsfirandet – ju fler som hjälps åt desto enklare blir det! 



Scoutskjortor  
Scoutskjortor, T-shirts och andra scoutprodukter kan du beställa i ”Holk-Shoppen” (garderoberna i 
Holkens entré). Där finns provskjortor så att du hittar rätt storlek, beställningslista samt instruktion 
för hur du betalar (till vårt PG eller via Swish). 

I korthet gäller Beställ – Betala till kårens PG/ Swisha – Hämta din skjorta i ”Holk-Shoppen”! 
(Leveranstid ca 2-3 veckor, beroende på hur många skjortor som beställs, vi försöker vänta in ett par 
skjortor innan vi skickar iväg kårens beställning.) 

Våra bäverscouter använder inte scoutskjorta – de får en kårhalsduk vid sin bäverinvigning, och den – 
tillsammans med valfri övrig klädsel - är deras scoutdräkt under bäveråret.  

Begagnade skjortor 
I ”Holk-Shoppen” (garderoberna i Holkens entré) finns begagnade skjortor att köpa. De säljs i                      
befintligt skick och kostar 50 kr. De begagnade skjortorna hänger längst ner i högra garderoben. 
   Här kan du även lämna in din urvuxna skjorta så kan någon få köpa en begagnad skjorta.  
Lämna din skjorta i lådan längst ner i vänstra garderoben. 
   Pengarna kommer att bli ett bidrag till kårkassan, då vi dessvärre inte har möjlighet att 
administrera så att respektive ”skjort-lämnare” får betalt för sin skjorta. 

Medlemsavgift Höstterminen 2021 
Avgiften faktureras via E-post från Scouterna (Riksorganisationen) i början av september. Den betalas 
till BG som anges på fakturan (OBS – ska inte betalas till kårens PG eller Lägerkonto) 

660 kr Scouter 

330 kr Bävrar med verksamhet varannan vecka, rover- samt utmanarscouter som även är 
assistenter på avdelning 

10 kr Ledare och Funktionärer 
Kåren subventionerar i dessa fall avgiften till Scouternas riksorganisation. 

 

Frågor besvaras av din ledare om det gäller avdelningen och programmet.  
Handlar det om medlemsavgift eller kåren i stort kontaktar du vår konsulent Mona Hamberg, 
förslagsvis via E-post till info@sollentunasodra.se  
Expeditionen i Holken är för det mesta bemannad måndag – torsdag klockan 10.00 - 15.00.  

 

Följ oss gärna på Facebook eller Instagram 

 

Varmt välkommen till oss i Sollentuna Södra! 
 

 

Sollentuna Södra Scoutkår 
 Skogstorpsvägen 372, 191 39 Sollentuna, Tel: 08-35 01 17 

Organisations nummer 814800-5856 
Hemsida: www.sollentunasodra.se  E-post info@sollentunasodra.se 


