
SCOUTLEDARTRÄFFAR 21.9
Helsingfors / Jakobstad / Vasa / Åbo



VÄLKOMNA!
10:00 Aktuellt från 
styrelsen & kansliet 
informerar

Din scoutstig – hur hitta 
rätt uppdrag?

Paus

11:30 Najs 2020

12:15 Familjescouting och 
kårsamarbeten

12:45 LUNCH + 
diskussionen fortsätter

13:45 Kårernas nuvarande 
och potentiella 
samarbeten

Paus & mångfaldsövningar 

14:30 Dina bästa tips och 
tricks (kårstöd)

Feedback, tack och hej!



Förbundsstyrelsen 2019



FÖRSLAG PÅ NY LOGO!

Enskilda eller kårer kan ännu ge in sina förslag så skicka in till 
emil.warras@scout.fi senast 28.9. Ni får se arbetsgruppens förslag i 

höstmöteshandlingarna :)

mailto:emil.warras@scout.fi


Och så här kommer vår nya 
förbundshalsduk att se ut!



Har du koll på FS nya
grundstadga?

Det finskspråkiga förslaget är ute för kommentering och 
imorgon beslutar scoutrådet och FS styrelse om det 
slutgiltiga förslaget som skickas vidare till världsförbunden.

Dokumentet kommer sedan att överättas av proffs och 
därefter tar förbundsstyrelsen ställning till översättningen.

Har din kår diskuterat förnyelsen av grundstadgan med sina 
eventuella samarbetspartners eller bakgunds-
organisationer?



Det finska förslaget på
scoutlöfte

”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja 

maailman parhaaksi, kasvaa 

katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> 

ihanteita joka päivä.”



Kårstöd 2 
En ny styrelsemedlem + en ny anställd = nödvändigt för förbundets
tillväxt och kårernas välmående <3 

Planera och koordinera förbundets åtgärder för tillväxt

Stöda kårer att komma igång med 
familjescoutingen 

Grunda och stöda nya kårer och 
avdelningar



Bästa stället för frivilligarbete
Medeltalet bland FiSSc
kårer: 3,9

Medeltalet bland 
förtroendevalda: 4,1

Några frågor som fick 
lågt medeltal i FiSSc är:

Jag känner till 
förväntningar och vad 
som hör till mitt uppdrag

Jag blir ledd på ett 
inspirerande och 
motiverande sätt.

Några frågor som fick 
högt medeltal:

Jag erbjuds tillräckligt 
med utbildning och stöd 
för att kunna utveckla mig 
själv.

I min kår får alla tillräckligt 
med tack för sin insats

Jag kan lita på att de 
övriga medlemmarna i 
min kår sköter de 
uppdrag de lovat.



Navigator
Vårt härliga skolningsfartyg har råkat ut för en mastskada, 
men vi räknar med att ha henne i skick till förbundslägret!



Annat som är aktuellt
Koitos

Utbildningarna Normkritiskt ledarskap och Psykisk första
hjälp

Välkommen till scouting

Roverscout- och ledardagar Lovisa Pursuit, anmälnings DL 
30.9. scout.fi/lovisapursuit

Vandringspriset Klyset, DL 1.10

http://scout.fi/lovisapursuit


Sök till FiSSc
styrelse 2020-
2021!

Under höstmötet 10.11 kommer vi att välja nya styrelsemedlemmar 

åt vårt förbund, men för att detta skall hända behövs det ju såklart 

några kandidater!

Rekrykom uppmuntrar varmt att du tar upp det kommande valet samt 

förbundsaktivitet i din kår, förbundsaktivitet ger ofta aktivera 

kårmedlemmar och en enklare kontakt till förbundet!

Lediga poster:

- Mångfald och trivsel

- Marknadsföring och kommunikation

- Kårstöd 2

- Ledarstöd

- Scoutfostran och program

- Ledarstöd

+ Rekrykom ordförande 2020.

Intresserad? Kontakt melina.weckman@scout.fi eller besök 

uppdragsbörsen!



TACK!


