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ledare 

 

 

Det händer då och då  att jag sätter mig 

ner och reflekterar (gud, vad vuxet det 

låter) över mitt förhållande till 

scouting. I många år drog jag 

veckoverksamhet och satt med i 

styrelsen. Sedan började jag studera på 

universitet och vips fylldes all den tid 

som tidigare gått till scouting med 

studier, nya vänner och jobb på 

kvällarna. Ett nytt liv på sätt och vis. 

Det är inte bara mitt liv som har 

förändrats. Allt gör ju det. Världen. 

Förändras.  

 

Men så finns det dom där små sakerna 

som inte någonsin förändras. Till 

exempel smaken av pasta och 

köttfärssås gjord på trangia med 

alldeles för lite kryddor. Men som ändå 

är ganska god. Trots att man lagat 

samma pastasås på varannan hajk sedan 

man var vargunge. 

 

I scoutingen och närmare bestämt i 

MuHö finns också andra saker som inte 

nämnvärt har ändrats under årenas lopp 

(nu låter det säkert som om jag vore 

150 år gammal...). Den där lagom 

knäppa fiilisen! Ni vet den där fiilisen 

när man bara inte kan vara tyst just då 

när tystnad utlyses på kvällen - för det 

är ju just då man kommer på dom 

roligaste historierna som man vill 

berätta för sina kompisar. Och där har 

vi en tredje sak som inte ändras; 

vännerna. 

 

Om det är någonting som har fått mig 

att hänga kvar i kåren så länge är det 

just på grund av vännerna. När man 

kommer på ett MuHö-evenemang 

känner man sig liksom hemma. Det är 

från MuHö jag har hittat mina bästa 

vänner och det bästa är att dom är helt 

lika tokiga som jag (det är den där 

MuHö-andan!). I allt virrvarr som 

händer i världen känns det skönt att 

veta att det finns saker som ändå inte 

ändras; trangiapastan, MuHö:s fiilis och 

scoutvännerna. Och det kommer man 

ganska långt 

med! 

 

 

 

Redaktör 
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Jon Rikberg 

kommande evenemang 

 

 

 

februari 

2.2 Scoutledarträff  

4-5.2 Vinterhajken Snöstorm 

11-12.2 UTE 1 

12.2 Snöskulpturtävling 

 

mars 

4-5.3  Fissc Vinter FM 

18-19.3 Vu Förläggning 

25.3 Fissc Vårmöte 
 
 

april 

7-9.4 Äventyrs- och Spejarscout Förläggning 

8-9.4 MegaExplosion 

20.4 Citystadsmanöver 

 
 

maj 

6.5 EPT Vihree 

23.5 Vårfest 
 
 

juni 

9-17.6 UteFjäll 
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visste du att…
 

…medlemsavgiften för år 2017 är 65 

€, visst har du betalat den? 

… Koskällan som donerats av 

MuHö-gillet till kårens 45års 

jubileum som ett vandringspris att 

tilldelas en aktiv ledare 

traditionsenligt utdelades på 

julfesten, denna gång till John 

Lindholm, grattis! 

… Anton Nilsson tilldelades FiSSc 

Tacksamhetstecken av III klass på 

julfesten för sin enorma insats till 

förmån för kåren. Grattis! 

… vi har för tillfället 101 

medlemmar. Målet är att ha 150 

medlemmar vid årets slut! 

… Finland fyller 100  år i år, och 

MuHö fyller 60 år nästa år. 

 

… du nu har chansen att beställa en 

kårskjorta? 

… Kårtidningen MuHö-info sedan 

urminnes tid haft ett motto som lyder 

så här; ”Många bidrag – tjockt 

nummer, få bidrag – futtigt nummer” 

… att kårens vinterhajk går av 

stapeln 4-5.2 tillsammans med 

Grankulla Scoutkår i Noux. 

… kårens medlemmar sålde ifjol 552 

julkalendrar. Bra jobbat! 

 

… kåren finns på Instagram? Följ 

@scoutkarenmuho! 

 

… ledarna har skött om den allra 

sista postningskeikkan. Ando har 

förevigat stunden med bilden till 

vänster som säkerligen går till 

MuHö:s historia. 
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Sås & Kopp - 

förläggningen 

18-20.3.2016 

Vi kom hit på freda o börja med att 

ta sakerna o gå ti rummet. Sedan 

hade vi lekar o åt. Vi ba chilla o 

ahde rolit me telefoner osv. Sen gik 

vi o sova o på morgonen hade vi öp 

o sen p-rådd. På p-råddet gick vi 

mycket längs åkrar o matkontrollen 

va vid huset. Efter maten börja vi 

gå vidare ti kontroll 2 o sen 3. Det 

var roligt att vara ute i friska luften 

och gå - vi hade med oss mycket 

snacks och liknande till p-rådde. 

När vi kom tillbaka åt vi o diska 

trangiorna o sen gick vi i bastun. Vi 

hade me oss limu i bastun o när vi 

gick ut o stå hade vi Radio MuHö. 

Sedan när vi 

gick o sova hade 

vi nattmanöver 

ca 12.00. O alla 

va jättetrötta, det 

var en skattjakt. 

Nu håller vi på 

att städa o ja 

skriver loggbok 

o sitter här o har 

tråkit. 

 

(Red. anm. skribenten av denna text är okänd. 

Redaktion rekommenderar att man skriver sitt 

namn tydligt efter texten då man skriver i kårens 

loggbok så att det är klart vem som har skrivit 

texten.)
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Ninja 2
Vi kom till förläggningen kl.17:30-

18:00. Vi fick sätta våra rinkor på 

sina platser. Sen lekte vi nina runt 

huset. Sedan åt vi middag, det var 

spagetti och köttfärssås. Sen fick vi 

vika ninjamasker av tröjor. Och göra 

namnlappar av kaststjärnor. Sen åt vi 

kvällsmål. Och sen gick vi ut och 

lekte. Sen borsta vi tänderna och sen 

gick vi till sängs. 
 

Skrivet av vargungarna 

 

På 

fredagen kom alla hit med bil. Vi 

blev visade platserna, lärde oss 

ninjalekar och lärde oss att göra 

ninjamasker. Vi satte oss på våra 

sovställen och fick 

spagettibolognese-middag. Sedan 

gjorde vi våra kvällsbestyr och sedan 

for vi och sova. 
 

På lördagen väcktes vi av ståtligt 

trumpetande ledare och for ut till 

flagghissningen. Mycket många hade 

glömt halsduken så det blev mycket 

pinus. Vi hade super-amazing ninja-

jumppa. Vi fick mycket gott 

morgonmål och lite senare var vi ute. 

Vi lärde oss hur man klär sig på 

vintern, hur man navigerar och hur 

man tänder en stormlykta. Sedan åt 

vi en ordentlig finsk lunch: ärtsoppa 

och pannkaka. Vuna (och vissa även) 

köade på pannkakor före alla edes 

hade ätit.  
 

Efter maten blev det orientering. Den 

var rolig, men kanske lite svår. Efter 

att vi kommit tillbaka åt vi kex och 

vattenmelon. Vi hade en liten paus 

och sedan åt vi pizza (konstigt med 

italienska middagsrätter på en ninja-

förläggning). Vi hade bastu senare på 

kvällen. Alla äldre spejaren hade 

drickor till bastun. Vi rullade 

dessutom i snön.  

Skriven av Arthur. 
 

Vi har också haft lägerbål, vi sjöng, 

vi lekte och uppträdde. Nu är det 

söndag och vi ska fara 

hem. Före det sprängde vi 

rökbomber.  

Skriven av Nicole.
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julfest
Kårens julfest gick av stapeln den 

14.12 på FBK på Svinösund. På 

programmet stod dubbningar, 

märkesutdelning, bilder och filmer 

från det gångna året och givetvis 

besöktes julfesten också av 

Julgubben. 

knep och 

knåp 

Scouternas valspråk lyder Var redo – 

alltid redo. Valspråket sammanfattar 

allt vad scoutingen innebär. Att vara 

redo att hjälpa till där det behövs, 

redo att värna om och arbeta för det 

man tycker är viktigt. Redo att ta 

emot nya intryck, att ta emot nya 

utmaningar. Redo att ställa upp för 

varandra, redo att acceptera andra 

människor som de är. Redo att ta 

ställning i olika frågor, redo att stå 

för det man tycker är riktigt. Redo 

för livet. 

Här är valspråket på några olika 

språk; kan du kombinera rätt. 

 

Ole valmis!                         esperanto 

Var redo!                            franska 

Be prepared!                      finska 

Estu Preta!                          tyska 

Allzeit bereit!                     italienska 

Toujours prét!                    svenska 

Sii preparato!                      engelska 

 

Rätt svar hittar du på sidan 11. 

Skrivet av Nina.
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Välkommen med på… 

VINTERHAJKEN SNÖSTORM 

 

Har du sovit ute mitt i vintern? Har du åkt pulka i Noux orörda branta backar? Har du 

sett snömonstret som gömmer sig djupt inne i skogen? Vill du komma med och göra 

allt det här tillsammans med kompisar från en grannkår? Klart du vill! 

 

Vad? Vinterhajk! 

Vem? Äventyrsscouter och äldre från Scoutkåren Muhö och Grankulla Scoutkår. 

När? 4-5.2.2017 

Var? Någonstans i Noux. Vi träffas i Esbo centrum på lördag morgon och är tillbaka i 

Esbo centrum på söndag eftermiddag. Exakt tid och plats meddelas inom kort. 

Pris? 10€ 

Hur anmäler man sig? Graniscouter (och muhöscouter om de vill): Via Kuksa på 

bit.ly/snöstorm, anmäl dig senast 31.1 (men gärna redan idag!). 

Muhöscouter: med lappen eller direkt till Anton på anton.n@muho.fi senast 31.1. 

Är det jättekallt och otrevligt? Nej! Det är varmt och mysigt inne i tältet och med 

varma vinterkläder klarar man sig bra ute. 

Har ni flera frågor? Fråga Anton (0503754196 eller anton.n@muho.fi) eller Jannica 

(0440154980 eller jannica@grankullascoutkar.fi). 

 

mailto:jannica@grankullascoutkar.fi
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---------------------- ANMÄLNINGSLAPP FÖR VINTERHAJKEN SNÖSTORM ----------------------- 

 

Namn: 

Telefonnummer: 

Allergier eller specialdieter: 

 

Kontaktuppgifter till förälder: 

 

Målsmans underskrift och namnförtydligande: 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ps. vill du inte klippa sönder din tidning? Anmälningslappar får du också av din scoutledare. 

Rätt svar för Knep och Knåpet på sid.9. 

Ole valmis! (finska) 

Var redo! (svenska) 

Be prepared! (engelska) 

Estu Preta! (esperanto) 

Allzeit bereit! (tyska) 

Toujours prét! (franska) 

Sii preparato! (italienska) 

 

 

 

 

 

FOTOTÄVLING 

Nu är det dags att gräva fram kameran ty 

MuHö-infon har äran att utlysa en fototävling 

som går av stapeln hela våren! Det finns två 

kategorier och man kan delta antingen som 

patrull/grupp eller ensam eller tillsammans 

med en kompis. Skicka in era tävlingsbidrag 

till jon@muho.fi senast 1.6.2017! Vinnarna 

och andra roliga bidrag presenteras i MuHö-

info 2/2017 som utkommer i början av hösten. 

 

Kategori I: MuHö i Rymden 

Kateogir II: Visa med en bild varför just 

Scoutkåren MuHö är bäst! 

Lycka till i tävlingen! Redaktionen hoppas på 

många tävlingsbidrag från såväl vargungar, 

äventyrsscouter, spejarscouter, explorers, 

rovrar och ledare!
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Kort om 

scoutingens 

historia 

 

Detta år, 2017, fyller Finland 100 år 

och inom scoutingen firar vi 110-

årsjubileum.  Lord Robert Baden-

Powell som scouterna kallar B-P 

grundade scoutrörelsen i England år 

1907. Han hade en dröm om en värld, 

där fred och god vilja skulle råda och i 

vilken människorna kunde leva 

lyckliga. ”Jag tror att Gud har satt oss 

att leva i den här fina världen för att 

leva lyckliga och glädja oss åt livet. Var 

lycklig med din lott och förvalta den på 

bästa möjliga sätt. Se sakerna från deras 

ljusa sida hellre än från ett mörkt 

perspektiv. Rätt väg till lycka är att göra 

andra människor lyckliga. Försök 

lämna den här världen lite bättre än den 

var då du fann den” (B-P:s sista 

meddelande). 

I Finland inleddes scoutverksamheten 

kring 1910. Finlands Svenska 

Scoutförbund kom till 1917. Idag finns 

det kring 38miljoner scouter i 155 olika 

länder. Alla världens scouter är vänner 

sinsemellan. På våren firar vi 2 dagar 

inom scoutingen, Thinkingday och St 

Göransdagen. Den 22:a februari firar vi 

Thinking Day. Thinking Day är B-P:s 

och hans hustrus Lady Olaves 

gemensamma födelsedag. Kanske du 

kan bjuda din scoutvän på något gott 

den dagen? 

Den 23:e april är Sankt Görans dag, en 

traditionell festdag för scouterna. Sankt 

Göran, eller Sankt Georg, var en modig 

och trofast riddare, vars kamp mot 

draken hör till de centrala 

scoutlegenderna. B-P valde s:t Göran 

till scouternas skyddshelgon och 

förebild.  Sankt Göran dagen infaller 

under scoutveckan, den veckan går alla 

scouter scoutklädda, bär sin 

scouthalsduk, också i skolan och på 

jobbet.  Under scoutveckan arrangeras 

också olika jippon för att hjälpa andra. 

De olika jippona och det att scouterna 

visar sig i samhället iklädda sin 

scoutdräkt är ett sätt att visa upp 

scoutingens positiva värden och väsen. 

Under scoutveckan arrangeras även 

riddarvakor och scoutparader runt om i 

landet. 

 

Robert Baden-Powell, 

ofta kallad bara B-P av 

scouterna. 

Skrivet av Nina. 
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Legenden om 

Sankt Göran 

Sankt Örjan föddes i Kappadokien 

nådens år 303. Vid sjutton års ålder lät 

han sig värvas till kavalleriet, och snart 

var han berömd för sitt mod. En gång 

kom han till en stad vid namnet Selem. 

I närheten av staden bodde en drake. 

Varje dag skulle en av stadens invånare 

offras till draken.  

Offren utsågs genom lottning. Den 

dagen då Sankt Örjan, eller Sankt 

Göran som vi brukar kalla honom, kom 

till staden, hade lotten fallit på 

Cleolinda, konungens dotter. Sankt 

Göran beslöt att kungens dotter inte 

skulle få mista sitt liv för den 

fasansfulla drakens skull. Därför anföll 

han draken som lurade i ett kärr intill 

staden och dräpte den. Sankt Göran var 

just sådan, som en scout skall vara: då 

han konfronterades med en fara, hur 

stor och fasansfull den än var, som 

skepnaden av draken, försökte han inte 

fly undan den, utan attackerade den 

med all sin kraft endast med hjälp av 

sin häst och sitt spjut. Han var dåligt 

utrustad för en så ojämn kamp, men han 

gjorde sitt bästa, och till sist lyckades 

han vinna kampen som ingen tidigare 

hade vågat tänka på, och dräpte draken. 

Just på detta sätt skall en scout förhålla 

sig till faror eller svårigheter, låt vara 

hur stora och fasansfulla de än kan te 

sig, eller hur dåligt rustad han än är. 

Han skall ge sig i kast med 

svårigheterna och farorna med 

beslutsamt mod och försöka övervinna 

dem med uppbrigande av alla sina 

krafter. Det finns en möjlighet att han 

lyckas. 
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kårstyrelsen 2017 

Styrelsen? Vad är det? Och vem sitter där? Och vad gör dom där mystiska 

typerna i styrelsen riktigt? MuHö-infos redaktion har tagit reda på allt du 

behöver veta om årets styrelse! 

1. Vad är ditt uppdrag i kårens styrelse? 

2. Varför är du scout? 

3. Vad är det konstigaste som någonsin har hänt på ett scoutevenemang du varit 

med på?  

4. Vad är den godaste maten att äta på hajk? 

 

Emil af Björkesten, kårchef 

 
1. Jag är kårchef, alltså är det jag 

som ser till att allt fungerar och 

ansvarar för att resten av ledarna 

gör sina jobb.  

2. Det finns hur många orsaker som 

helst, men den viktigaste är nog 

att få ta av sig rinkan efter en 

lång dag på hajk eller vandring 

och se en liten skogssjö eller ett 

stort, öppet fjällandskap framför 

sig medan man sätter upp tältet 

tillsammans med sina 

scoutkompisar. 

3. När jag var spejarscout på FiSSc-

fjäll och hade så roligt att jag inte 

kunde sluta skratta på hela natten 

och ledarna kom och fällde vårt 

tält och tog bort det och tog bort 

mig så jag fick sova i ett ledartält 

där jag sen skrattade vidare hela 

natten medan resten av min 

patrull satte upp tältet på nytt och 

väckte alla när de slog i 

jordkilarna. 

4. Allt vi åt då kåren hade 

thaimatshajk för några år sen! 

 

Anton Nilsson, vicekårchef 

 

1. Ja min uppgift 

i kåren är vice 

kårchef! Till 

min uppgifter 

detta år hör att 

alla 
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åldersgrupper har bra planerat program, 

hålla scouterna informerade om 

evenemang både inom kåren och Fissc! 

Stödja åldersgrupps ansvariga och 

kårchefer!  

2. Jag är scout för upplevelsens skull 

med vänner som man får för livet :D  

3. De flesta vet att jag inte är en gourmé 

kock! Nå 2011 på lägret Kalevala 

utmanade jag mitt öde och tog an en 

krävande uppgift! Nämligen koka 

spagetti! Som alla vet är de svåra att 

inte bränna de i bottnet. Så jag satt på 

trangia och hällde vattnet i, väntade en 

stund och satt spagettin i. Satt 

stekpanna på som lock! Nästa gång jag 

titta in i kastrullen var allt vatten borta. 

Jag kunde inte fatta hur de gick till, så 

hällde mer vatten för att inte bränna 

spagettin i bottnet, satt locket på. Tog 

bort locket, strax därefter och vattnet 

var borta o spagetti var inte klar! Titta 

omkring o konstaterade att måste nog 

be om hjälp! Bad om hjälp och vi hällde 

in vatten igen och locket på........ öppna 

locket inget vatten! Vi gav upp med att 

koka färdigt den och börja äta! När vi 

kom till bottnet av kastrullen så var 

spagettin inte bränd fast i bottnet men 

vi gjorde en annan upptäckt! Nämligen 

vi hitta vår vatten tjuv! Jo ett håll i 

bottnet som jag på något vänster hade 

lyckats göra med att koka spagetti! De 

var en rolig och konstig måltid som jag 

nog kommer minnas länge. 

4. Blåbärspaj!!! Den var helt sjukt god 

och måste säga att ännu har jag inte 

smakat på en bättre! 

 

Sekreterare, Hanna Hedengren 

 

1. Jag är 

sekreterare 

och till mina 

uppdrag hör 

t.ex. att hålla 

kårens 

medlemsregist

er Kuksa 

uppdaterat, 

skriva in nya 

medlemmar och hjälpa om nån 

har frågor om medlemskapet eller 

registret.  

2. Det korta svaret är helt enkelt 

“För att! Självklart!”. Jag är scout 

för upplevelsernas och vännernas 

skull. I och med scoutingen får 

man många nya upplevelser och 

erfarenheter man inte annans 

skulle få. Man träffar alltid nya 

människor och i och med 

scoutingen har man alltid nåt 

gemensamt, vilket känns som 

mer än bara en hobby. 

3. På ett patrullrådd gick uppgiften 

ut på att laga knäck, vilket många 

vet att brinner lätt i bottnet, vilket 

det gjorde även för oss. På nåt 

sätt lyckades vi ändå göra en 
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godisstång av den brända 

knäcken, och nån i gruppen hade 

med sig choko som vi smälte och 

täckte in godisstången med så det 

brända inte skulle synas. Vi var 

alla superfnittriga när vi sku 

presentera vårt slutresultat åt 

ledarna. Vad som gjorde 

situationen ännu roligare var att 

dom sa att dom provsmakar först 

när vi gått vidare, vilket vi tyckte 

var lite tur och sprang snabbt 

iväg. Bakom en krök från 

kontrollen måste vi sen ta en 

skrattpaus när ingen klarade av 

att gå vidare på en stund.  

4. Flamlax är nog det godaste jag 

ätit på en hajk. Men det kan jag 

inte laga själv, så det blir inte 

varje gång. För övrigt smakar 

nog den mesta maten gott i 

skogen ute på hajk när man varit 

mycket ute och är hungrig.  

 

Andreas Johansson, ekonom 

 

1.Jag är kårens 

ekonom, och sköter 

om pengarna kåren 

har, betalar 

räkningar och 

kollar att 

medlemmar betalar 

medlemsavgifter. 

2.För att jag fått så 

mycket ut från scouting; vänner, uteliv 

och upplevelser är bara de största och 

självklaraste. 

3. På Roihu där jag var en 

människosmugglare på en 

programpunkt samordnat med Röda 

Korset, var t.o.m. i Tammerfors på ett 

utildningsveckoslut! Jag “smuggla” ut 

en grupp explorers runt barnsoldater, 

över minfält och igenom korrupta 

landsgränser, sent in på natten. Poängen 

var alltså att explorerna fick lära sig lite 

hur det är att vara flykting, och jag 

lärde mig minst lika mycket som dom! 

4. Fisk är inte vanligen min favorit, 

men grillad abborre med bara lite salt är 

otroligt gott. Eller sen var jag otroligt 

hungrig den gången. 

 

John Lindholm, ledamot 

 

1. Min 

uppgift är 

Vargungeverksa

mhet. Det vill 

säga att jag 

ansvarar för att 

det finns 

program, att det 

är vettigt och att 

det  passar ihop med evenemang. 

2. Jag är scout för att det är roligt, 

man får olika upplevelser och 

såklart för man har kompisar i 

scouterna. 
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3. Det konstigaste som hänt mig på 

ett evenemang måste nog vara på 

superhjälte när jag och min 

patrull hela matkontrollen 

försökte koka ris  utan att lyckas. 

Det är än idag ett mysterium 

varför vi misslyckades med det. 

4. Det är nog kycklingsallad.  

 

Julia Lönnfeldt, ledamot 

1. Jag är 

ledamot och 

äve-ansvarig. 

Alltså jag ser till 

att det finns 

program för 

äve:na, att det 

följs och 

utvecklas. Jag 

ser även till att programmet går 

ihop med evenemang vi ordnar. 

2. För jag vill kunna klara av och 

och uppleva saker som inte alla 

skulle kunna klarar av. Att 

uppleva allt med vänner är 

förstås ett stort bonus :) 

3. Då jag under mitt första 

ordentliga sommarläger (Pirat) 

sov i vindskydd för första 

gången. Jag var äve och vi hade 

haft p-rådd hela dagen och 

övernattade sedan i vindskydd, 

för att nästa dag påbörja 

skattjakten. Men under natten 

hade jag, som låg längst ut på 

sidan rullat ut ur vindskyddet. På 

morgonen hittade min patrull mig 

sovande och myggbiten i min 

sovsäck ca en halv meter utanför 

vindskyddet. 

4. Allting som har att göra med 

choklad och eller något varmt 

(eller kombinerat!) när man 

fryser är det bästa. 

 

ur arkivet… 

MuHö-fotis – en tradition sedan 1980-talet 

 

Allt började med en vanlig 

fotbollsmatch med relativt normala 

regler. Efter att matchen räckt i en halv 

timme upplevde en av ledarna att han 

allt för ofta blev bortlirad och därför 

beslöt han att hitta på något sätt och 

nappade bollen i sina händer och sprang 

i mål med den. Detta ledde till att alla 

andra hittade på egna regler. Oftast 

ledde det här förr eller senare till att 

någon stötte sig (oftast lindrigt), vilket i 

fortsättningen ansågs vara rätt stund för 

att avsluta spelet.   

Utdrag ur kårens historik. 
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svar på tal…  

Styrelsemedlemmarna har svarat på den kniviga frågan vad som är den godaste 

hajkmaten. För att se om styrelsemedlemmarna har haft smaklökarna på rätt ställe 

senaste de var på hajk frågade vi Google samma fråga: 

 

Och ser man på! Ifall vi antar att det första resultatet på googlandet är den godaste 

hajkmaten är den godaste hajkmaten (hör och häpna!): makaroner med gräddsås. Som 

en fin nummer tvåa placerar sig äggröra. Google har talat. 

Tja. Redaktionen misstänker starkt att de flesta medlemmarna i den här kåren lagar 

godare och mer avancerad hajkmat med förbundna ögon. Men det här var ju 

onekligen aningen spännande. Vi ställer en annan fråga: 

 

 

Styrelsemedlemmarnas svar på frågan ovan varierade från spännande kulinariska 

upplevelser, till skrattanfall, myggbett och smuggling. Det underligaste som Google 

har att komma med är en scoutkår i Sverige som har haft badkarsrally (jo, du läste rätt) 

i en å. Det låter minst sagt lite konstigt men samtidigt ganska lustigt också. 

 

Har du frågor du behöver svar på? Är jorden rund, eller i själva verket 

fyrkantig? Hur många knoprep finns det i Grottan? Varför är zebror randiga? Vem är 

jag? Då skall du inte tveka att skicka in dem till redaktionen så svarar vår egen expert, 

Kokko Gökman, på dem i nästa nummer av MuHö-info! 
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vårmöteskallelse 

Scoutkåren MuHö r.f. kallar härmed alla medlemmar till 

stadgeenligt vårmöte söndag 5.3.2017 klockan 16.00 i 

Grottan, Västerporten 1 D. 

 

På vårmötet behandlas följande ärenden: 

1. Mötets öppnande och konstaterande av dess laglig- 

 het och beslutsförhet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av två protokolljusterare för mötet. 

4. Val av två rösträknare för mötet. 

5. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhets- året. 

6. Verksamhetsgranskarnas berättelse samt bokslut för det 

gångna  året. 

7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

8. Övriga ärenden. 

9. Mötets avslutande. 

 

På kårens möten har varje medlem som fyllt 15 år en röst. 

Röstning med fullmakt är ej tillåten. Vid lika röstetal avgör 

ordförandens röst, eller vid val lottning. 

 


