
SCOUTLEDARTRÄFFAR 22.9 -18
Helsingfors / Mariehamn / Vasa / Åbo



VÄLKOMNA!
Vem har vi på plats idag? Namn, kår och eventuellt uppdrag. 



Tidtabell kl. 10:30-15:30
10:30-10:50 Välkommen! 

10:50- 11:05 Styrelsen

11:05 - 11:20 Kansliet

11:20-11:30 Utbildning

11:30 Samhällsgruppen

12:00-13:15 LUNCH

13:15-14:00 Kårstöd: rekrytering mm

14:00-ca 15:15 Programgruppen

15:15 – 15:30 Tack och hej!



ALOITUS KUVALLA
Esiintyjän nimi / tapahtuma / tms muuta tietoa

HÄLSNINGAR FRÅN 

FÖRBUNDSSTYRELSEN!

Styrelsen / Scoutledartärffarna 22.9.2018 



AKTUELLT I 
FÖRBUNDET JUST NU



FÖRBUNDSLÄGER 2020 
Kom med och förverkliga en oförglömlig upplevelse!!



FiSScFjäll 2019
Vill du erbjuda detta till dina scouter? Tipsa oss då om den

perfekta stabschefen!



FiSScAkademin!

Efteranmälan stänger 

måndag 26.9, så leta nu 

fram Kuksa på telefonen 

om du vill göra en 

efteranmälan!



Chef (eller framtida chef) i kåren -
delta i Johtotähti i Willmanstrand 16-

18.11



På gång inom scoutingen nationellt

Är du nyfiken på hur scouting på nationell nivå ser ut? Passa på att 

ansöka till FiSSc delegation för FS medlemsmöte 16-18.11 i 

Willmanstrand (samma datum som Johtotähti) 

FS har startat upp en värdediskussion där de bland annat har 

kartlagt hur dagens medlemmar uppfattar de värderingar som är 

inskrivna i FS grundstadga – mer om detta senare i år

Världsförbunden har satt ambitiösa mål för antalet scouter 2030, så

att ännu fler får bli delaktiga i världens största fredsrörelse – Finland 

är förstås också med!



HÖSTMÖTET I ÅR KOMMER 
ATT VARA OLIIIIIIDLIGT

SPÄNNANDE…



…eftersom vi kommer att rösta fram 
följande styrelseposter och övriga poster

Scoutchef 

Vice Scoutchef

Styrelsemedlem med ansvar för kårstöd

Styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd

Styrelsemedlem med ansvar för utbildning

Rekryteringskommitténs ordförande



Spännande ärenden på mötet

Verksamhetsplan för nästa år – tycker du att vi gör rätt saker?

Budgeten för 2019

En uppdaterad mångfaldsplan som vi i framtiden kommer att
kalla jämlikhetsplan

Förbundslägrets fortsättning – information och beslut

Informationsärenden, t.ex. läget med logoarbetet och svar på
andra motioner

Handlingarna postas preliminärt 4 oktober till kårerna



TACK för oss <3


