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15.10.2019 
 

INFORMATION OM  
KÅRSTÖD 2 
Förbundsstyrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften till höstmötet för att 
kunna anställa en till kårstödskoordinator som huvudsakligen skulle jobba med 
tillväxtfrågor inom förbundet. Denna information har tidigare gått ut med bl.a. 
chefsposten till kårernas trion.  
  
Denna nyanställning skulle stöda den föreslagna nya styrelseposten “kårstöd 
2” som förbundsstyrelsen också föreslår att höstmötet väljer. Dessa två 
personer skulle arbeta med att förverkliga insatser och erbjuda stöd till kårerna 
enligt listan nedan.  
 
Förbundsstyrelsen hoppas att kårerna ser hur värdefulla de listade insatserna 
skulle vara och hur stor inverkan de potentiellt kunde ha för vår livskraft och 
vårt välmående. Vi hoppas också på en förståelse för att resurserna är väldigt 
knappa och att de nuvarande krafterna helt enkelt inte räcker till för att 
förverkliga detta. Vi har sett över organisationen som helhet för att säkerställa 
oss om att det inte finns något “onödigt” verksamhetsområde och vi jobbar för 
att alla uppdrag ska vara hållbara och inspirerande.  
 
Insatserna är inte nya, utan de har redan länge funnits på agendan. De flesta av 
dem har tyvärr inte kunnat förverkligas eftersom många av dem är både svåra 
och kräver ett långsiktigt engagemang och fokus. Förbundet har i fjol fastställt 
ett tillväxtmål på 3,5 %, vilket innebär att våra kårer växer med 5-10 
medlemmar årligen.   

 

Det nuvarande kårstödet fortsätter som tidigare med att jobba för att utveckla 
och förstärka coachsystemet och för att förverkliga såväl scoutledarträffar som 
chefsträffar samt med att stöda kårer mer direkt då de behöver hjälp i olika 
frågor. Den nuvarande kårstödsgruppen skulle också samarbeta tätt med kårstöd 
2. Styrelsen föreslår att den nya anställningen placeras helt eller delvis i Vasa.  

Nedan har vi listat ett utplock av satsningar som kunde ingå i 
uppdragsbeskrivningen för kårstöd 2. Listan baserar sig på kårernas önskemål, 
som bl.a. har kommit fram under kårturnén 2018 samt under 
scoutledarträffarna. Den inkluderar även satsningar som har resulterat i tillväxt 
i de finska scoutdistrikten. Listan är väldigt omfattande och skall främst ses 
som riktgivande i detta skede, den slutliga arbetsplanen utarbetas tillsammans 
med den nya styrelsemedlemmen och den nya anställda.   
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Åtgärder som stöder kårer att få nya medlemmar  
 

Vuxenrekrytering  

 
 Deltar i kårers vuxenrekryteringsjippon och stöder dem med såväl 

material som sparrning kring hur man ska tala om scouting för att 
locka med andra och hur man på ett enkelt sätt kan berätta vad 
scouting är och vad allt scoutingen kan erbjuda.  

 Samlar tips och materialpaket för vuxenrekrytering för kårer som 
vill göra det på egen hand, men som vill ha extra stöd. Vi vill erbjuda 
ett “nycklarna i handen” -paket där kåren kan beställa t.ex. flyers, 
en scout-banderoll och tipspaket för vuxenrekrytering.   

 Erbjuder Välkommen till scouting -utbildning på utvalda orter där 
det finns underlag för det (gärna i samband med ett trevligt 
evenemang för nya vuxna).  

 Följer upp rekryteringskampanjerna som ordnas och hjälper vid 
behov kårerna att ta hand om de nya vuxna medlemmarna så att de 
hittar sin roll inom scoutingen.  

 Synliggör möjligheten för vuxna att bli direkta medlemmar i 
förbundet och bli scouter via förbundsuppdrag. Detta kan t.ex. göras 
i samband med sådana evenemang där vi redan är representerade, 
som Educamässan, eller som nya samarbeten med t.ex. yrkesskolor 
eller folkhögskolor.  

 Det finns massvis med idéer och lärdomar från lyckad och mindre 
lyckad vuxenrekrytering och från att skapa en inspirerande scoutstig 
för nya vuxna. Att samla på sig denna kunskap för att sprida den 
vidare skulle vara en viktig del av arbetet.  

 

Insatser för att få med fler barn och unga  
 

 Gör insatser för att synliggöra höststarten och januaristarten för de 
kårer som önskar hjälp med det, t.ex. genom att hjälpa kårerna med 
betald marknadsföring på sociala medier eller genom att planera 
upplägget för starten så att den lockar med så många nya som 
möjligt.    

 Stöder kårerna i att fylla på de äldre åldersgrupperna, t.ex. genom 
att locka med kompisdeltagare i veckoverksamheten eller på Najs 
2020.  

 Sparrar kårer (och framförallt programcheferna) som vill ha hjälp 
med att börja med verksamhet för vargungar och stöder kårer i att ta 
in sjuåringar. Det sistnämnda är speciellt viktigt för kårer som 
börjar med familjescouting, så att familjescouterna som sexåringar 
inte måste ta ett år paus innan de kan bli vargungar.   

 Hjälper kårer som har långa köer genom att dirigera barnen till 
grannkårer eller genom att stöda kårerna att ta in flera medlemmar.   

 Samlar på ett enkelt sätt ihop info om kårernas startdatum och när 
de olika åldersgrupperna har möten, så att kansliet kan guida 
föräldrar rätt när de söker kår och är i kontakt med kansliet. Detta 
möjliggör även att vi centralt börjar marknadsföra scouting i 
Svenskfinland på ett nytt sätt.  
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Åtgärder som stöder kårer att komma igång med 
familjescouting  
 

 Ordnar ett antal sparrningstillfällen eller utbildningskvällar för 
ledare/kårer/kårteam som vill starta upp familjescouting. Dessa 
tillfällen kan antingen vara fysiska träffar eller distansträffar, 
beroende på kårernas önskemål. Under träffarna kan man gå igenom 
upplägget för familjescoutprogrammet, tips och idéer samt föra 
diskussioner på ett mer allmänt plan om hur man i kåren kan skapa 
stigar och planer för att i det långa loppet få med familjescoutvuxna 
i den övriga kårverksamheten.  

 Stöder familjescoutingkonceptet även på förbundslägret genom att 
bidra med kompetens och tips och hjälp med att följa upp familjerna 
som deltar på lägret.  

 
Åtgärder för att erbjuda scouting på orter i Svenskfinland 
där vi saknar verksamhet  
 

 Följer upp läget med tynande kårer i förbundet och utvärderar 
situationen tillsammans med ledarna. Om det konstateras att det på 
orten kan finnas en chans att återuppliva verksamheten, görs en 
plan som åtföljs av olika insatser för att hjälpa kåren på fötter igen. 
Detta arbete kräver i början kontinuerligt stöd, bl.a. då det gäller 
utbildning och marknadsföring.  

 Under det senaste året har det kommit in en del förfrågningar om 
att starta upp scouting på svenska på olika orter (bl.a. Lahtis). 
Uppföljningen av dessa och kartläggningen av möjligheterna skulle 
höra till arbetet. Målet är att starta upp eller återuppliva åtminstone 
en kår under det första året.   

 
Övriga insatser som stärker förbundets image och tillväxt  
 

 Ordnar inspirationstillfällen för förbundets förtroendevalda och 
intresserade kårledare kring varför vi scoutar och varför det är så 
viktigt att nå ut till fler barn, unga och vuxna. Det finns en del 
superfina material (än så länge endast på finska) som hjälper oss att 
reflektera kring vad det är som motiverar oss och att ställa upp 
långsiktiga mål. Till arbetet hör att ta fram motsvarande material på 
svenska. 

 Koordinerar förbundets tillväxtarbete genom att systematiskt samla 
information om vad de olika verksamhetsområdena gör för att 
främja ett ökande medlemsantal. Detta är viktigt för vår interna 
uppföljning, men även för att stärka vår ställning inom FS genom 
att visa att FiSSc och de finlandssvenska kårerna verkligen jobbar för 
att erbjuda scouting åt alla som vill komma med.  

 Synliggöra metoder som leder till att höja kårernas välmående och 
medlemsantal samt att ta med kårerna i arbetet för en bättre 
scoutframtid.  
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Förbundsstyrelsen hoppas att flera personer känner sig manade att ställa upp till 
de lediga styrelseposterna för att föra förbundet vidare. Då det gäller Kårstöd 2 
så kan vi utlova en inspirerande post där man får goda insikter i kårernas vardag 
och möjlighet att göra betydande insatser för enskilda kårer. Så om du drivs av 
en stark vilja att scouta och njuter av att se konkreta resultat, så ska du 
definitivt överväga att söka ett uppdrag i förbundsstyrelsen! 

 
Victor Spiby, Scoutchef  
Daniela Karlsson, Vice scoutchef  
Alexandra Lindahl, Styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd   
Emil Warras, Styrelsemedlem med ansvar för kommunikation   
Jockum Lundsten, Styrelsemedlem med ansvar för program   
Matilda Wenman, Styrelsemedlem med ansvar för mångfald   
Mikaela Korin-Niemi, Styrelsemedlem med ansvar för kårstöd  
Nina Martin, Styrelsemedlem med ansvar för utbildning  
 
  
 
Vi nås på fornamn.efternamn@scout.fi  
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