
Hej och välkommen till  
 

Hällans Scoutkår 
av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
 
Hällans Scoutkår har funnits i mer än 60 år. 
Kårens scouter erbjuds veckomöten, hajker, kurser och läger. Som scout i 
vår scoutkår lär man sig bland annat hur man vistas i naturen, scouten får 
möjlighet att laga mat över öppen eld, får kunskap i hur man hanterar 
kniv och yxa, lär sig samarbeta i en patrull och mycket, mycket mer. När 
scouterna är 12 år tar man ett ställningstagande till att inte dricka alkohol 
eller använda andra droger så länge som man är medlem i kåren. I 
scouterna är alla välkomna. 
 
Medlemsavgiften är 350 kr per kalenderår och den betalas till Hällans 
Scoutkår, pg 69 84 45 -4 så snart som möjligt, dock senast efter andra 
mötet. Märk inbetalningen med scoutens namn. 
 
I medlemsavgiften ingår:  
- Scouttidning 
- Veckomötena 
- Kårhajker i närområdet 
- Försäkring under scoutmötena 
 
Nya medlemmar ska registrera sig i vårt centrala medlemsregister eBas: 

https://ebas.nsf.scout.se/signups/index/590 
 
Vill du veta mer? Prata med scoutledarna eller kontakta kårordförande 
Katarina Funning på tel. 060-15 55 97 eller katarina.funning@nsf.scout.se 
  
Länktips:. 
Scoutkårens hemsida: http://www.nsf.scout.se/Sundsvall 
Scoutförbundets hemsida: http://www.nsf.scout.se 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/609441299147779/ 
Instagram: Hallan_scout 

 
 
 
Scoutens namn: ______________________________________________ 
 
Telefonnummer:______________________________________________ 
 
Förälders e-postadress: ________________________________________ 
 
Scoutledarna behöver veta följande om scouten (t ex allergier): 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Som målsman är jag intresserad av att: 

 Få mer information om Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
 

Hjälpa till:  på scoutmötena     vid övernattningar     med skjuts  
 

 med____________________________________________ 
 
Scoutens namn, adress, telefonnummer och födelsedata kommer att 
lagras i ett elektroniskt medlemsregister, eBas. 
 Ja, vi samtycker 
 Nej, vi samtycker inte (tyvärr kommer inte medlemstidningen hem i brevlådan då.) 

 
Ibland tar vi fotografier på scoutmötena för att kunna visa på hemsidan 
eller skicka till tidningen. Är det ok att ditt barn finns med på dessa bilder? 
 Ja  Nej 

 
 
Målsmans underskrift:________________________________________ 

Klipp av och lämna till din scoutledare senast vid nästa möte 
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