Välkommen till Myrorna och Waxholms Scoutkår
Spåraravdelningen Myrorna
Myrorna är en av två spåraravdelningar och vi har möten på torsdagar 18.15 - 19.45. Vi är oftast i och runt
vår lokal på Björkstigen 7 och ca en gång/månad är vi ute i naturen. Vi är nästan alltid ute så kom klädd efter
väder.
Om du inte kan komma på ett möte vill vi att du meddelar detta. Det går bra med e-post till
myrorna@waxholmsscoutkar.se
Spårare är alla som går i 2:an och 3:an. Avdelningen är indelad i patruller med 5–7 personer i varje. Varje
patrull består av barn från 2:an och 3:an och blandat tjejer och killar.
Scoutdräkt
Scoutdräkten består av scoutskjorta och halsduk.
I början av terminen gör vi en gemensam beställning, du kan också beställa själv från www.scoutshop.se. Vi
använder skjorta med lång ärm (Scoutskjorta barn fairtrade 309 kr).
Vaxholm har en egen halsduk som är blå och grön, den köper du av oss för 100 kr. Halsduken delar ut vid en
invigningsceremoni. En sölja som håller ihop halsduken tillverkar vi under ett möte i början av terminen.
Hemsida
https://www.waxholmsscoutkar.se/myrorna
Här hittar du information om kommande aktiviteter och en kort blogg från våra genomförda möten.
Medlemsavgift och övriga kostnader
Medlemsavgiften är 400 kr per termin. Den faktureras centralt från scouterna någon månad efter det att
terminen börjat. I medlemsavgiften ingår, utöver allt kul vi gör på mötena, en tidning och en försäkring.
Utöver medlemsavgiften tar vi ut en avgift vid övernattning och läger. Den avgiften täcker mat och andra
utgifter i samband med detta.
Ledarna och scoutkåren
Alla ledare arbetar helt ideellt. De betalar också medlemsavgift och kostnader för övernattningar. Alla ledare
måste gå en utbildning som heter Trygga Möten, den handlar om hur vi säkerställer att den miljö som ditt
barn vistas i på scouterna är trygg på alla sätt.
Waxholms Scoutkår har organiserade aktiviteter för barn och ungdomar från skolans år 2 till gymnasiet. Vi är
ca. 150 medlemmar.
Registrering och GDPR
För att vara medlem hos oss behöver vi lite uppgifter. Det handlar om namn, adress, personnummer samt
kontaktuppgifter. Dessa hanteras i enlighet med GDPR i scouternas system scoutnet. För att uppgifterna
skall bli korrekt vill vi att du matar in dessa på https://www.waxholmsscoutkar.se/foer-besoekare/bli-scout
Frågor
Hör av dig om det är något du undrar över.
Hälsningar
Axel Brandberg, ledare Myrorna
myrorna@waxholmsscoutkar.se 076-221 1919

