Redovisning av verksamhet i Svenska Scoutförbundet 2007

Fylls i av varje scoutpatrull och skickas till Svenska Scoutförbundet, Box 12 280, 102 27 S tockholm

1. Vår scoutpatrull
Scoutpatrullens namn:________________________________________________________________
Adress:____________________________________________________________________________
Postnummer & ort: __________________________________________________________________
E-post: _____________________________________________________________________________
2. Var finns er scoutpatrull?
Vår scoutpatrull finns i __________________kommun, som ligger i ________________________ län.
Patrullen medlem av:_______________________ Scoutkår i Svenska Scoutförbundet
3. Scoutpatrullens verksamhet 2007
Under terminerna har vi träffats (kryssa i det alternativ som passar bäst):
En dag i veckan

Några dagar i månaden

Under jul- och sommarlov har vi träffats:

Några dagar om året

Inte alls

Sommarläger, vinterhajk eller annat

Beskriv kortfattat vad ni gjort under 2007 (fortsätt på baksidan om ni inte får plats):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Scoutpatrullens ledning 2007 (styrelse eller motsvarande)
Patrulledare: ____________________________

Vice patrulledare:___________________________

Övriga: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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5. Scoutpatrullens ekonomi 2007
Vår scoutpatrull har valt att scoutkåren skall sköta patrullens ekonomi
Vår scoutpatrull har valt att sköta patrullens ekonomin själva

6. Scoutpatrullens medlemmar 2007
Vår scoutpatrull har under 2007 haft totalt _______ medlemmar.
Dessa medlemmar var fördelade så här:
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

7. Har ni ändrat något i er scoutpatrulls stadgar sedan förra året?
Ja (bifga en kopia av de nya stadgarna)

Nej

8. Underskrifter
För att detta dokument skall vara giltigt måste två personer i er scoutpatrull skriva under.
Båda måste vara medemmar 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:
__________________________________________________________________________________
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