Munksnäs flickscouter rf:s informationsbulletin 1/2022
Hejsan! Här kommer äntligen munccaflickornas informationsbulletin inför våren 2022, kolla in den
viktiga informationen nedan och fyll i datumen i din kalender redan nu.

Årsmöteskallelse
Medlemmarna i Munksnäs flickscouter r.f. kallas härmed till årsmöte, som på grund av
coronaläget ordnas online onsdagen den 2 mars 2022 kl. 19.00. Mötet ordnas via Jitsi Meet
och du kan delta genom följande länk: meet.jit.si/MFL_arsmote. Den fysiska adressen för mötet
är i Scoutkällaren på Kadettvägen 2, men styrelsen rekommenderar deltagande på distans
p.g.a. coronaläget och uppkopplingen i källaren. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Vid kårmötet har alla närvarande 15 år fyllda medlemmar rösträtt.

Beställning av munccahuppare
Nu är det igen möjligt att beställa munccahuppare!
Munccaflickornas kårhuppare är röd med en svart
munccalogo
på
ryggen.
Kåren
säljer
medlemströjor i storlek 128-164cm för 30€. Vi
delar ut hupparna i samband med veckomötena
senare på våren. Beställ din munccahuppare
senast tisdagen 15.3.2022 via följande länk:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=48058

Hur vi beaktar coronaläget
Vi fortsätter att göra vårt yttersta i att försöka upprätthålla en trygg verksamhet och påminner här
om hur vi beaktar coronaläget i verksamheten: Åldersgrupperna kommer i regel tills vidare ha sin
verksamhet utomhus tills coronaläget blivit bättre. Våra ledare har alltid med sig
desinfektionsmedel för hela gruppen. Vi påminner om hur man nyser och hostar rätt, och
anpassar vår verksamhet så vi kan hålla avstånd och inte använda samma prylar. Vi antecknar
vem som är på plats vid olika möten, och vid en eventuell smittorisk följer vi myndigheternas
direktiv. Vi påminner om följande:

●
●
●

Kom inte till scouterna ifall du är sjuk eller har symptom som kan förknippas med
corona.
Kom inte till scouterna ifall du vet att du exponerats för corona.
Kom inte heller till scouterna om du har en familjemedlem som är sjuk eller som vet
att den exponerats för corona.

Räkna med att möten hålls utomhus - ha alltid på dig kläder enligt väder, och en vattenflaska och
sittunderlag kan vara bra att ha med. Se som vårdnadshavare till att dina kontaktuppgifter är
uppdaterade i medlemsregistret, så att du nås av vår info och vi kan kontakta dig vid behov. Tack
för samarbetet!

Vårens program
På det skilda pappret hittar du en lista på evenemang, utbildningar och jippon som ordnas under
vårens lopp. En del evenemang ordnas av Finlands Svenska Scouter (“FiSSc”) och för dessa
hittas mer info och anmälningsinstruktioner på https://www.scout.fi/handelsekalender/, och en del
av Helsingfors Svenska Scouter (“HeSS”) och för dessa hittas mer info och
anmälningsinstruktioner: https://hess.fi/start/. Vi, HeSS och FiSSc hoppas på att programmet kan
ordnas som planerat, men märk att coronaläget kan leda till att en del av evenemangen inhiberas
eller ändrar form i ett senare skede.
I väntan på en rolig scoutvår,
Kårstyrelsen

Evenemangskalender
6.2

Jamboreeinfokväll online för spejarscouter och äldre. Mera info per whatsapp!

14.2

HeSS: Årsmöte för kårens representanter. Se hess.fi

21.2

SPORTLOV - inga möten

28.2

Thinkingday - vi firar skilt i de olika åldersgrupperna på våra vanliga möten 28.2

2.3 kl. 19

Årsmöte för spejarscouter och äldre, online. Se skild kallelse.

18.3 kl. 18

HeSS: Innebandyturnering för spejarscouter och äldre!
Kvarnbäcken, kåren ska anmäla sitt lag senast 20.2. Se hess.fi

19.3

FiSSc: Vårmöte i Hfors. Se händelsekalendern

22.3 kl. 18

Kårens FKK för explorerscouter och äldre, online.

Arena

Center

4, 6, 11, 13.4 HeSS: Första hjälpen 1 i Hfors för spejarscouter och äldre. Sista anmälningsdag
6.3, se hess.fi
7.4 kl. 18

FiSSc: Scoutledarträff i Hfors för explorerscouter och äldre. Sista anmälningsdag
3.4, se händelsekalendern

18.4

PÅSKLOV - inga möten

20.4

HeSS: Citymanöver à la Muncca Spejarna, för spejarscouter och äldre. Sista
anmälningsdag 10.4, se hess.fi

23-24.4

Patrullförläggning för kårens patrull Fjällräven, mera info i patrullens whatsapp

19-24.4

Nationella scoutveckan - fritt fram att använda scouthalsduken exempelvis i
skolan, på jobbet eller då du går till matbutiken!

7.5 kl. 11-14

HeSS: Klättringsdag på Korkee för spejarscouter. Sista anmälningsdag 29.4, se
hess.fi

Maj

Invigning av scoutkällaren - mera info senare!

15.5 kl. 12

Kårens FKK i picnicform för explorerscouter och äldre! Mera info senare.

16.5

Vårfest. Mera info skickas ut senare

21-22.5

HeSS: Ledarchill på Mjölö, för rovrar och äldre (med kompisar!). Sista
anmälningsdag 1.5, se hess.fi

10-12.6

Sommarläger för vargungar och äventyrsscouter. Lägret ordnas tillsammans med
Munksnäs Spejarna, Spanarna och Tre Björkar. Mera info kommer senare!

25.7-1.8

Lapplandsvandring för kårens spejarscouter och äldre. Mera info kommer under
vårens lopp!

