
Redovisning av verksamhet i Svenska Scoutförbundet 2008
Fylls i av scoutpatrullen och skickas till Svenska Scoutförbundet senast den 1 mars 2009

1. Vår scoutpatrull

Scoutpatrullens namn 

Postadress

Postnummer & ort

E-post

2. Var fi nns er scoutpatrull?

Vår scoutpatrull fi nns i             kommun, som ligger i               län.

Patrullen är medlem av      (scoutkårens namn) i Svenska Scoutförbundet.

3. Scoutpatrullens verksamhet 2008

Under terminerna har vi träffats (kryssa i det alternativ som passar bäst):

     Flera dagar i veckan        En dag i veckan        Några dagar i månaden         Några dagar om året

Under jul- och sommarlov har vi träffats:        Inte alls          Sommarläger, vinterhajk eller annat

Beskriv kortfattat vad ni gjort under 2008. (Fortsätt på baksidan eller på ett extra papper om ni inte får plats.)

4. Scoutpatrullens ledning 2008 (styrelse eller motsvarande som den såg ut 31 december 2008) 

Patrulledare        Vice patrulledare

Övriga medlemmar i scoutpatrullens ledning:
 

Kårnummer

Blanketten fortsätter på baksidan!

Pat
rull



5. Scoutpatrullens ekonomi 2008

      Vår scoutpatrull har valt att scoutkåren ska sköta patrullens ekonomi. 

      Vår scoutpatrull har valt att sköta patrullens ekonomi själva.

6. Scoutpatrullens medlemmar 2008
Vår scoutpatrull har under 2008 haft totalt   medlemmar. 
(Här räknas alla som någon gång under året betalat medlemsavgift eller skriftligen bekräftat sitt medlemskap. De med-
lemmar som någon gång under året har bytt till en annan patrull redovisas i den patrull där de är medlemmar nu.)

Dessa medlemmar var fördelade så här: (räkna ålder utifrån hur gamla de var den sista december 2008)

0-6 år   st.    Av dessa medlemmar var  st. tjejer,      st.  killar

7-15 år   st.    Av dessa medlemmar var  st. tjejer,     st.  killar

16-25 år  st.     Av dessa medlemmar var  st. tjejer,     st.  killar 

26 år och äldre   st.     Av dessa medlemmar var  st. tjejer,      st.  killar

Skriv en lista med för- och efternamn på alla i patrullen, eller gör ett utdrag ur medlemsregistret Melker. 

7. Scoutpatrullens stadgar

       Vi har valt att anta Svenska Scoutförbundets stadgar som patrullens stadgar. 

Lokalavdelningar kan ansöka om att göra tillägg i sina stadgar. Under 2008 har vi

     Inte gjort tillägg i stadgarna  Gjort tillägg i stadgarna (bifoga kopia)
           

8. Underskrifter 

För att detta dokument ska vara giltigt måste två personer i er scoutpatrull skriva under. 
Båda måste vara medlemmar i patrullen och minst en måste vara patrulledare eller vice patrulledare. 
Tänk på att scoutledaren kan vara medlem av patrullen. 

Ort och datum 

Underskrift         Underskrift

Namnförtydligande       Namnförtydligande 

Jag är:       Patrulledare         Vice patrulledare       Medlem        Jag är:       Patrulledare        Vice patrulledare       Medlem

Ansvarig scoutledare - namn och telefonnummer: 

        
            Glöm inte att ta en kopia på denna blankett och spara den!


