
 

Finlands Svenska Scouter rf 
Tölögatan 55, 00250 Helsingfors  Tel. (+358 9) 8865 1100  kansliet@scout.fi  www.scout.fi 

 

 

FM-TÄVLING 2021 
PROJEKTBESTÄLLNING 

 
Uppgjord av Jockum Lundsten, Laura Oksanen och Gunilla Edelmann 

Fastställd av förbundsstyrelsen  
 
Detta är programgruppens beställning för förverkligandet av FM-tävlingen i scoutfärdigheter 2021. 
Beställningen fungerar som ram för stabens arbete och som ett sätt för projektbeställaren att försäkra 
sig om att evenemanget förverkligar de utarbetade målsättningarna. 
 
Under projektets gång kan delar av projektbeställningen förtydligas eller kompletteras utgående ifrån 
de förväntningar som Finlands Scouter ställer på tävlingen. Dessa ändringar i projektbeställningen görs 
i dialog mellan staben, programgruppen och vid behov även förbundsstyrelsen.  
 
Förbundets strategiska mål 

• FM-Tävlingarna är ett nationellt evenemang. Genom att förbundets deltagare får en bättre 
inblick i tävlingsverksamheten som finns inom scoutingen, hoppas vi kunna sporrar framtida 
deltagande i olika nationella tävlingar. 

• Vi vill sprida och utveckla ute- och tävlingskultur i förbundet, så att de ledare och deltagare 
som vanligen inte deltar i tävlingsverksamheten skulle göra det och därefter sprida ute- och 
tävlingskultur i kåren 

• Vi önskar att tävlingen skall skapa en positiv kontaktyta mellan finsk- och svenskspråkiga 
scouter och visa ett exempel för hur tvåspråkighet i bästa fall kan fungera. 

• Vi önskar att tävlingsarrangemangen skall engagera så många förtroendevalda som möjligt för 
att kunna förverkliga ett gemensamt projekt för förbundet. 

• En av de större satsningarna 2021  
 
Tidpunkt 

• Under våren 2021 (Exaktare tidpunkt bestäms senare, i samråd med Finlands Scouter) 
 
Deltagare 

• Målsättningen är så många deltagare som möjligt, staben får gärna definiera en noggrannare 
målsättning i projektplanen. 

• Vi önskar få deltagare från alla distrikt, samt från eget förbund.  
 

Ekonomi 
• Evenemanget budgeteras med en nollbudget och bör ha en buffert på 4% 
• Projektet kostnadsförs på året 2021. 

 
Kommunikation 

• Evenemanget skall synas aktivt och ha en egen marknadsföringsplan. 
• Kommunikationen skall ske på både svenska & finska. 

 
Rekrytering och stab 

• Rekryteringsannons för stabchefsuppdragen publiceras under mars månad efter att 
beställningen godkänns av styrelsen. Deadline för att anmäla intresse är 10.5, möjligheten att 
anmäla intresse för staben marknadsförs också. 

• Stabscheferna rekryterar sin stab, staben fastställs av programgruppen då den finns. Stabens 
nyckelpersoner ska finnas senast i slutet av september 2019. 
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• För redovisning av omkostnader och för uppdrag i Kuksa måste personerna vara tillsatta av 
styrelsen eller programgruppen. 

 
Stabens uppgifter 

• Att göra upp en projektplan och budget 
• Att leda planeringen och förvekligandet av evenemanget utgående från projektplanen och 

budgeten 
• Att hålla programgruppen uppdaterad om hur planeringen fortskrider 
• Stabschefen ansvarar för att alla i staben får ett handslag.  
• Att vara i kontakt med de övriga distrikten i Finland för att informera, och för att eventuellt få 

hjälp i planeringen 
• Att vara i nära kontakt med Förbundsläger-staben gällande Sten Nylander-tävlingen (ifall 

staben väljer att vara med och ordna den för att sporra tävlingsverksamheten i förbundet). 
• Se till att tävlingen ordnas enligt de tävlingsstadgor som är fastslagda. 
 

 
Stöd och handledning av staben 

• Handslag med stabscheferna görs av programgruppen (Jockum & Laura) 
• Administrativt, förbundstekniskt etc. av programgruppen och kontaktperson i personalen 
• Programgruppen stöder gällande program och innehåll 
• Evenemanget har en utsedd kontaktperson i personalen som stöder staben i 

anmälningsrelaterade grejer, Kuksa och anmälningsblanketter, fakturering och budgetering. 
 
Tidtabell 

• Stabscheferna tillsatta: maj 2019 
• Projektstaben tillsatt: Nyckelpersonerna i slutet av september 2019, hela staben vid årsskiftet 

2019-2020 
• Budget inlämnad till styrelsen: Budgeten för FM-Tävlingen ska ingå i förbundets budget för 

2021. Därmed behövs en rambudget för lägret i augusti 2020 då förbundet gör sin budget. 
• Projektplan och detaljerad budget godkänns i styrelsen: januari-februari 2020 
• Mellanrapporter till programgruppen: då hela staben har träffats för första gången och en 

andra mellanrapport efter sista anmälningsdag 
• Slutrapport: juni-augusti 2021 
• Evenemangets sista anmälningsdag diskuteras i samråd med programgruppen, Finlands 

Scouter och personalen (förbundets normala tidtabell 15.1/15.4 kan vara utmanade, 15.1 kan 
vara för tidig och 15.4 för sent?) 

 
Bakgrundsmaterial 
Alltså sådant som kan fungera som stöd och inspiration för arbetet (både stabens och 
programgruppens) 
 

• Slutrapporter från tidigare tävlingar som ordnats av FiSSc. 
• Projektplaner och budgeter från tidigare tävlingar som ordnats av FiSSc. 
• Stöd från förra tävlingens stabchef i form av mentor. 

 
 
 
Idéer för utförandet 

• Samarbeta med förbundslägerstaben för att kunna använda Sten-Nylander tävlingen för att 
sporra tävlingsverksamheten inför nästa verksamhetsår då själva tävlingen ordnas.  

• Ordna en test-runda på det valda området för tävlingen för att se att logistik o.s.v. fungerar.   


