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ADVENTSKALENDERN

NYTT FÖR I ÅR 2019

Kalenderpriset är 10 €

Kårernas andel 4,50 € (höjning på 55%)

Med adventskalendern följer i år ett

klistermärkesark av paketkort

Kalendern består av FSC certifierad kartong

(Forest Stewardship Council).

Returprocenten höjs från 35 % → 50 %

Illustrerad av Christel Rönns



Den främsta orsaken till köpbeslut hos

kunden är viljan att understöda det

lokala ungdomsarbetet.

→ Vi säljer inte enbart en papperskalender – utan vi ger kunden 

en möjlighet att understöda kårens verksamhet. Som ett tack får 

kunden en adventskalender!



VAD GÖRA NU? 

1. Klargör kårens försäljningsmål: 

berätta, varför ni säljer kalendrar!

→ Kampanjen år 2018 visade att kårer som ställt upp ett gemensamt 

mål sålde upp till 15 % mer kalendrar än medeltalet. 

→ Ypperlig chans att samla in medel för deltaganden i förbundslägret 

Najs 2020. 

• Kåren kan t.ex. med intäkterna välja att understöda alla kårens 

deltagare med en viss summa av deltagaravgiften. 

• Kåren kan samla in medel för resekostnaderna till Najs 2020

• Behöver ni ny utrustning inför Najs 2020?



VAD GÖRA NU?

2. Nå era köpare: marknadsför kårens kampanj i 

många kanaler?

→ Kårer som marknadsför sin kampanj i fler än tre kanaler uppnår upp 

till 25% högre försäljning är medeltalet 

→ Berätta aktivt i många kanaler var och när ni säljer kalendrar. Glöm 

inte att marknadsföra webbshoppen som ett alternativ att understöda 

er kår!



VAD GÖRA NU?

3. Är ni redo för att ta i bruk alternativa betalsätt?

→ Kårer som erbjöd alternativa betalsätt år 2018, uppnådde upp till 

22% bättre resultat än medeltalet. 

→ scout.fi/adventskalendern – mera tips om hur ni kan ta MobilePay eller 

Izettle i bruk



VAD GÖRA NU?
4. Var synliga: sälj kalendrar öppet och synligt på 

olika sätt?

→ De som år 2018 använde sig av flera försäljningssätt uppnådde upp till 
25% bättre resultat än medeltalet

→ Har ni affärer eller köpcentrum på ert område som kunde lämpa sig till 
kalenderförsäljning?

• https://mallvoice.com/mainostajalle/

→ Arrangeras det julmarknader eller -torg på din ort? Kan ni få tillstånd att 
sälja kalendrar där?

→ Uppmuntra scouternas föräldrar att sälja kalendrar på sina 
arbetsplatser!

https://mallvoice.com/mainostajalle/


DU BEHÖVER INTE GÖRA ALLT 

ENSAM

Massvis med färdigt material finns - använd dem!

• brevbotten hem, till företag, till kårens ledare

• planscher, SoMe-bilder och texter

• programtips för åldersgrupperna

• rollkort för att öva försäljning...

www.partio.fi/materiaalipankki / www.scout.fi/kalendermaterial

www.scout.fi/adventskalendern

http://www.partio.fi/materiaalipankki
http://www.scout.fi/kalendermaterial
http://www.scout.fi/adventskalendern


Pristävling 2019

8 sålda tomtemärke
15 sålda bestick med scoutlogo
30 sålda ryggsäck med scoutlogo
50 sålda tomtemärke i silver
100 sålda hängmatta, tomtemärke i 

guld



Kårtävling 2019

Presentkort till Scandinavan Outdoor

I pris – 500€

2 pris – 200€

3 pris – 100 €



INKOMSTREGISTRET

• Det nationella inkomstregistret togs i bruk den 1.1 2019. 

• Alla ersättningar ska anmälas till inkomstregistret, (löner, 

naturaförmåner, arvoden, ersättning för arbete och andra 

inkomster.)

• Även skattefria ersättningar ska rapporteras, t.ex. 

kilometerersättningar, kostnadsersättningar mm.

• Gäller även produktpriser som anses ha ekonomiskt 

värde. 

inkomstregistret.fi

http://www.inkomstregistret.fi/


INKOMSTREGISTRET

Följande priser behöver inte rapporteras:

• symboliska föremål, som medaljer och pokaler

• prisföremål som saknar bytesvärde, t.ex. kaffepaket och 

godispåsar

• små ekonomiskt obetydliga prisföremål som ges i 

marknadsföringssyfte: skärmmössor, reflexer och 

liknande.

Observera att det inte finns någon undre gräns för värdet 

på priser som bör anmälas till inkomstregistret.



> Skickas till alla som skrivs ut ur medlemsregistret inom 1 
månad

> Mål med undersökningen: få reda på av vilka orsaker man 
lämnar scoutingen & utveckla verksamheten så att scouter 
trivs och stannar längre

> Anonyma svar, svaren skickas automatiskt till kåren varje 
månad

> Viktigt att respektera de svarandes anonymitet!
> Några första iakttagelser: 

https://www.scout.fi/partiomedia/jag-slutar-i-scouterna/

EXIT-UNDERSÖKNING

https://www.scout.fi/partiomedia/jag-slutar-i-scouterna/


KUKSA – NYTT PÅ KOMMANDE
Avsluta medlemskap –knapp

• Knappen synlig endast för medlemmen och hens målsmän (i 
fliken medlemskap)

• Medlemmens önskan att avsluta sitt medlemskap blir synlig på 
framsidan i kuksa, för att behandlas av kåren. (kc, sekreterare, 
medlemsregisteransvarig)

• Kåren bör behandla ansökan inom en månad.

• Därefter skickas exit-undersökningen till medlemmen. 

• Även avslutade medlemskap som görs av FiSSc-anställda 
väntar härefter på behandling av kåren.



Din scoutstig
Varför är jag scout?

Vad motiverar mig just nu?

Vad är det som får mig att bli
uppgiven och trött på
scoutingen?

Var ser jag mig om fem år
inom scoutingen och hur
kommer jag dit?



Har du redan haft en mentor?
Mentorgruppen erbjuder en 
fantastisk chans att få en 
personlig mentor som hjälper
dig i ditt uppdrag och din
personliga utveckling.



TACK! 


