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HUR PÅVERKAR MAN I VAL 
OCH MELLAN VAL?



KOMMANDE VAL

22.9.2018 
2021

Församlingsval

Nov 2018 

Riksdagsval  

April 2019 

Europaval

Juni 2019 

Kommunalval

Juni 2021

Landskapsval ? 

Våren 2019?





VARFÖR ÄR DET VIKTIGT FÖR 
SCOUTERNA ATT ENGAGERA 

SIG I VAL?



Varför?

Ett sätt för oss att försäkra våra resurser nu och i framtiden

• I församlingarna, t.ex. lokaler, lägergårdar, utrustning och understöd.

• På kommunalnivå, t.ex. ungdomsbidrag, anläggningar och lokaler, 

rekreationsområden.

• På riksnivå, t.ex. ungdomsorganisationernas statsbidrag (flera miljoner €), 

påverkning i lagstiftningsprojekt som berör scoutverksamheten.

Möjlighet för oss att lyfta upp ärenden och frågor som är relevanta för 

ungdomar och ungdomsverksamhet i beslutsfattandet.



Hur?

UNDER VAL

Rekrytering av kandidater: Uppmuntra kandidater med scoutbakgrund att 

ställa upp. 

Ställ upp själv! Alltid lönar det sig att testa. FiSSc:s Samhällsgrupp finns till 

just för att stöda dig som är intresserad av att ställa upp i val. 

Rösta! Uppmuntra till att rösta, ordna ex ett röstningsjippo. I 

församlingsvalet får t.o.m. 16 åringar rösta. Inte ens hälften av unga (under 

25 år) röstar i medeltal i val.



FÖR ATT UNGDOMARNAS RÖST SKALL HÖRAS I 

BESLUTSFATTANDET MÅSTE UNGA MÄNNISKOR UPPMUNTRAS 

ATT RÖSTA OCH STÄLLA UPP I VAL.



Hur?
EFTER VAL

Upprätthåll kontakten med personer inom beslutsfattande organ och påminn 

dem om vad som är viktigt för scouterna.

Synliggör er verksamhet bland olika aktörer inom er kommun,  t.ex. 

ungdomsfullmäktige. Alla känner inte scoutverksamheten och är glada av 

att få tala med aktiva lokala ungdomar.   

Bjud de nya ledamöterna på t.ex. pannkaffe över öppen eld eller med på 

något annat scoutevenemang för att dela med er av era åsikter och tankar.



GÖR ER SYNLIGA BLAND BESLUTSFATTANDE



SCOUT.FI/SCOUTKANDIDATER

Församlingsvalet 2018

Kandidatrekrytering till 17.9

Förhandsröstning 6-10.11

Valdag 18.11

Riksdagsvalet 2019

Förhandsröstning 03-06.04.2019

Valdag: 14.04.2019



SAMMANFATTNING 
KONKRETA TIPS

1. Uppmuntra kårmedlemmarna att gå tillsammans och rösta

• Ni kan t.ex. visa i era sociala media kanaler ni röstat för att 

även uppmuntra andra göra samma sak.

❖ Kom ihåg att i församlingsvalet får t.o.m. 16 åringar rösta. 

Inte ens hälften av unga (under 25 år) röstar i medeltal i val!

2. Använd mötestid till att berätta om hur beslutsfattande går till

• Ni kan t.ex. ta reda på ifall någon med scoutbakgrund kan 

komma och berätta om sin erfarenhet.

3. Ordna jippon i er stad som väcker intresse för 

ungdomsverksamhet, t.ex. Pannkaffe

4. Delta i ett ungdoms- eller kommunfullmäktiges möte (t.ex. som 

alternativ till möte med spejar-, explorer- eller roverscouter) 



Ifall just du funderar hur du vill gå till väga med att kontakta din 
kommunalpolitiker, eller någon i er lokala församling, ger vi dig gärna 
tips för hur det lönar sig att gå till väga. 

Vi kommer även att på de nya webbsidorna sätta ut mera information 
hur man inom kåren kan vara delaktig i påverkande. Håll utkik efter 
detta material!

Hör gärna av dig! ☺

Jens Back: jens.back@scout.fi, tel: 044 521 5266

Daniela Karlsson: daniela.karlsson@scout.fi 

Emilia Blomqvist: emilia.blomqvist@scout.fi,tel: 050 540 5067

Vi hittas även på Facebook ;)



TACK!
WWW.SCOUT.FI

scout.fi/scoutkandidater

http://www.scout.fi/


ADVENTSKALENDER-
KAMPANJEN

Illustratör: Elina Warsta



VAD?

> Vår största gemensamma medelinsamlingskampanj!

> De finländska scouternas egen produkt (sedan 1947)

100% inhemsk (nyckelmärkning).

> Tradition i redan 70 år!

> Medel för kårverksamheten (2,90€/kalender till kåren)

> Synlighet



Kalenderförsäljning 2017
> Totalt sålda kalendrar: 307 269 st. ( + 4,3 % /2016)

• Webben:  2 228 st. ( -2 % /2016)

> I medeltal såldes 4,7 kalendrar/medlem* (4,6 /2016)

> FiSSc totalt sålda kalendrar: 155 96 st. (155 66 + 0,02 % 
/2016)
• Webben: 117 st.

*=Kuksa medlemsregister 15.10.2017



Marknadsundersökning 2017
Ålder för köpare?

Vilken ålders kunder kunde tänka sig eller 
kommer att köpa kalendern?



Vem köper (hushåll)?

Vem kan tänka sig/kommer att köpa (hushåll)



Vem köper (yrke)?

Vem kan tänka sig/kommer att köpa (yrke)



Vem köper (invånarantal)?

Var köper man helst?



ADVENTSKALENDER-
KAMPANJEN 2018



Målsättningar

1. FS målsättning 310 000 kalendrar (1% ökning)

2. Alla kårer anmäler sina försäljningsställen/uppgifter i Kuksa
(www.adventtikalenteri.fi)
– Tävling för julkampanjchefer

3. Alternativa betalmöjligheter i bruk i kårerna (MobilePay)

4. Open Badge – alla julkampanjchefer vet hur man ansöker en Open
Badge



MobilePay - My Shop:

> Kåren registrerar sig på www.mobilepay.fi/myshop

> Oändligt många femsiffriga koder med tillhörande QR kod, t.ex. 

egna för varje försäljare eller per grupp. 

> Kåren bör ha FO-nummer

Hur?

1. Kalenderförsäljaren har MobilePay klistermärket med sitt eget 

kodnummer synligt.

2. Köparen öppnar MobilePay appen och matar in rätt summa och 

mottagarnumret (kodnumret)

3. Köparen bekräftar betalningen

4. Kalenderförsäljaren kontrollerar betalningen från kundens telefon och 

ger kunden kalendern.

5. Kårens julkampanjchef och ekonom ser betalningen i MobilePay

portalen och vet med hjälp av kodnumret vem av kårens försäljare som 

sålt kalendern.

http://www.mobilepay.fi/myshop


Open Badge – Fundraiser

> Open Badge är ett digitalt märke som synliggör kunskap, färdigheter, 

kompetens och erfarenhet 

• Kan t.ex. sättas i LinkedIn profil eller annat elektroniskt CV

> Julkampanjchefen kan söka om en Open Badge för ’Fundraiser’

> Mera information på: verksamhet.scout.fi/openbadge

> Moodle portal för julkampanjchefen bit.ly/julkampanjchef

(NYTT för i år) 

https://moodle.partio.fi/auth/saml/login.php?wantsurl=https://moodle.partio.fi/course/view.php?id%3D290




verksamhet.scout.fi  

adventtikalenteri.fi  

partio.fi/materiaalipankki  

kuksa.partio.fi

Moodle: bit.ly/julkampanjchef 



Viktiga datum:

5.10 Beställ senast kårens adventskalendrar

15.10 Kalenderförsäljningen börjar

5.12 Kampanjen slutar

6.12 Kåren kan donera osålda kalendrar – OBS kräver 
intyg via Kuksa

10.12 Sista redovisningsdatum i Kuksa



TACK!

MERA INFORMATION OCH MATERIAL
FiSSc kansliet: frida.lundberg@scout.fi

eller emilia.blomqvist@scout.fi


