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BIULETYN HUFCOWY 04/2018 z 28 sierpnia 2018 roku
Na początek tradycyjna WSKAZÓWKA! BIULETYN HUFCOWY czytamy
z kalendarzem i od razu zaznaczamy ważne terminy! 

1. Serdecznie dziękuję za wypełnienie ankiety internetowej, szczerą
rozmowę w czasie odprawy oraz pracę warsztatową dotyczące
podsumowania kończącego się roku harcerskiego oraz planowania tego
nadchodzącego.
2. SKŁADKI członkowskie – termin płatności składek członkowskich
minął 20 czerwca. Nadal kilka jednostek i wielu instruktorów ich nie
wpłaciło. Proszę o pilne ich uregulowanie. Statut nakłada na mnie
obowiązek rozwiązani jednostek, które nie opłaciły składek, podobnie
skreślenia instruktorów z tego powodu.
3. NAGRODY, wyróżnienia – nadchodzące Zjazd Hufca oraz Zlot Hufca to
okazja do szczególnych podziękowań, wyróżnień, nagród. Czekamy na
Wasze propozycje, pomysły, zgłoszenia. Termin – 9 wrzesnia
4. Szczepowych oraz przewodniczących kręgów prosimy o przesłanie
uzupełnionych wniosków o zaliczenie służby instruktorskiej. Chorągwiany
wzór dokumentu dostępny w załączeniu. Termin – 30 września 2018
5. Ewidencja ZHP – przypominam szefom jednostek o konieczności
aktualizowania zmian, w drużynach i szczepach – szczególnie ich
rozwiązanie i powstanie, tym bardziej, że 30 września nastąpi przeliczenie
składek na kolejny kwartał.
6. TERMINARZ DZIAŁAŃ
a. 1 września – uroczyste spotkanie w rocznicę wybuchu II wojny
światowej – godzina 12:00, pomnik przy pl. 20 Października – proszę
o wystawienie sztandaru
b. 1 września – Dzikie Zakończenie Lata – szczegóły Bożena
Marcinkowska przekazała na grupie kadry na facebooku
c. 3 września – dyżur komendantki – 18:30-19:30 Dom Harcerza

d. 3 września – skype’owe spotkanie z kadrą VCP z Seelze – godzina
19:30, Dom Harcerza, - chętnych, którzy chcą zobaczyć się i
porozmawiać z Lotharem, Martinem i Michelle, proszę o zgłoszenie
się do mnie tel., mailem, sms-em etc…
e. 8 września – wprowadzamy się do Domu Harcerza – szczegóły
godzinowe już wkrótce – komenda i drużyny, które tam mają zbiórki
i harcówki szczególnie mile widziane.
f. 12 września - Nadzwyczajny Zjazd Hufca + kadrowa odprawa. 19:00,
Dom Harcerza Zjazd dotyczy wyboru 2 delegatów na Zjazd
Chorągwi. Po Zjeździe odbędzie się odprawa kadrowa, Prosimy
o potwierdzenie obecności na Zjeździe.
g. 21-23 września - ZLOT HUFCA. Zgłoszenia uczestników już za nami.
Kadrę zapraszamy na rożne wydarzenia zlotowe, to okazja do
wspólnego przebywania, śpiewania, zabawy i rozmów.
7. Zespoły i funkcyjnych hufca prosimy o przygotowanie planów pracy
zespołów i przesłanie ich do 9 września na adres mosina@zhp.wlkp.pl.
W planach pracy proszę uwzględnić wnioski i plany pochodzące z ankiety
i ostatniej odprawy!
8. Najbliższy dyżur komendantki we wtorek 3 września w godzinach 18:30 –
19:30

Czuwaj!

Magda Jakubowska

