
SCOUTLEDARTRÄFFAR 22.9 -18
Helsingfors / Mariehamn / Vasa / Åbo



FiSSc-kansli
Jonna Sahala, verksamhetsledare

Kate Lönnberg, informatör

Linda Sointu, utbildningskoordinator (vikarie för Heidi)

Frida Lundberg, förbundskoordinator

Sabina Fortelius, projektledare 100 nya sätt att scouta

Gunilla (Gunzi) Edelmann, programkoordinator

Andrea Hynynen, kårstödskoordinator

Emilia Blomqvist, koordinator m. ansvar för samhälle och 
ledarstöd

Kanslibloggen: http://fisscakvariet.tumblr.com/
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Nya scout.fi-sidor

FS har övergått till nya webbsidor www.partio.fi

Scout.fi – sidan flyttar in på samma plattform under 2018-
2019

– hösten 2018 flyttas scout.fi

– våren 2019 flyttas verksamhet.scout.fi

Framöver finns allt scoutmaterial på en webbsida (scout.fi, 
verksamhet.scout.fi, Scoutposten...)

http://www.partio.fi/


Webbhuset
På grund av förändringar som sker gällande Webbhusets (f.d. 

Kulturhuset) förbundswebbpaket från och med årsskiftet kommer 

FiSSc framöver inte att fortsätta hantera de kårwebbsidor som 

erbjuds via Webbhuset. 

Samma gäller bokföringsprogrammet Fortnox (nu Briox). 

Det är fullt möjligt för de kårer som vill, att för en årsavgift fortsätta 

med de webbsidor och bokföringsprogram som nu finns.

Kontakta Webbhuset senast 30.9 gällande bokföringsprogram och

senast 15.11 gällande webbsidor.

Mer om Webbhusets tjänster kan du läsa på www.webbhuset.fi, 

kontaktuppgifter: e-post: support@webbhuset.fi, tfn 010 324 8890.

http://www.webbhuset.fi/


Techsoup Finland

Allianssi ry erbjuder gratis eller förmånliga licenser för 
organisationer och föreningar via Techsoup Suomi, t.ex.

– Microsoft 0ffice

– Adobe Creative Cloud

– Google produkter

– BitDefender

– Box m.fl.

– https://techsoup.fi/



GDPR och KUKSA
Databehandlingsavtal (FS – kåren) → på kommande

– kårchef eller vicekårechef (namntecknare) godkänner det

Användarvillkor → på kommande

– Alla personer som har ett uppdrag som ger tillgång till 
personuppgifter i Kuksa, bör godkänna nya 
användarvillkor 

Användaravtal för minderåriga → ger minderåriga ledare 
uppdrag med rättigheter i Kuksa

– Sök personen → Välj fliken kontaktuppgifter → tryck på 
redigera –knappen → kryssa i rutan ”användaravtal 
introduktion genomförd” → den ansvarige ledarens namn 
dyker upp i profilen. Nu kan du lägga till ett uppdrag!



GDPR och KUKSA

Den registrerade har rätt att få tillgång till uppgifter som 
finns lagrade om hen.

– Den registrerade har rätt att inom en månad från 
begäran få tillgång till uppgifter vi lagrat om hen. Var 
och en kan genom att registrera sig granska i stort sätt 
alla sina egna uppgifter.

– Full tillgång till allt kan till en början enbart anställda ge 
ut. Vi utvärderar under hösten huruvida dylika 
rättigheter behöver utvidgas. 



GDPR och Kuksa
Avslutat medlemskap → Matrikel

– Sker 30 dagar efter att medlemskapet avslutats → ni har alltså 30 

dagar på er att korrigera eventuella felaktigt avslutade medlemskap! 

– Matrikeln innebär att kontaktuppgifter raderas, scoutprestationer 

sparas!

Radera personuppgifter → endast anställda kan göra

– Den registrerade har rätt att begära att alla uppgifter om hen raderas 

ur registret. En dylik begäran kan endast efterfrågas av en person 

som avslutar sitt medlemskap i sin helhet. 

Knappen ”radera”  är inte en snabbknapp till att avsluta ett medlemskap!



Automatfunktioner i och med GDPR 

Målsmän:

– Kopplingen till en scout raderas 1 månad efter att scoutens 

medlemskap avslutats.

– Kopplingen till en scout raderas 1 månad efter att scouten fyllt 18 år.

– Men undantag för de målsmanskap där man valt ”Målsmanskap även 

för myndig person” (Huoltajuus myös täysi-ikäiselle huollettavalle). 

Denna funktion bör användas för medlemmar där förmyndarskapet 

gäller, oberoende av ålder. 

En månad efter att kopplingen till en scout avslutats, 
raderas målsmannens uppgifter i sin helhet.



Automatfunktioner i och med GDPR 

Evenemang:

– Tilläggsval och tilläggsuppgifter 6 mån 

– Känsliga uppgifter (t.ex. allergier) 1 mån 

– IÄS-profiler (Inte ännu scout)  6 mån 

– Utländska anmälningar 6 mån 

Ansökningar: från ansökningar raderas enbart personuppgifter 
som gör dig identifierbar

– Stipendieansökningar 1 mån 

– Uppdragsansökningar 3 mån 

– Medlemsansökningar 3 mån 

– Utmärkelseteckenansökningar 3 mån 

ScoutID är fixad – du behöver inte längre trycka på  ”återställ 
ScoutID” –knappen
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Vad har dessa gemensamt?

- Kuksa-utbildning (ca 2-3 h)

- UTE 1 (lö-sö)

- Akela- och Kaptensutbildning (lö-sö)

- Lotsutbildning (en dag)

- Psykiska första hjälpen (två dagar)



Beställningskurser 

Vad krävs av kåren/kårerna som beställer? 

Minst 7 deltagare (12 på utekursen) (max 25 deltagare)

1 ledare / påbörjade 5 minderåriga deltagare

Kursplats

Övriga överenskomna grejer

Var hittar man mer info? Hur beställer man?

Info: verksamhet.scout.fi --> Program --> 
Beställningskurser 

..och för att beställa --> Boka kurs (blankett)



TACK FÖR OSS!


