
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Kårposten 
NAJS 2020 

  



 

Det blir Najs 2020! 
Nästa sommar är det äntligen dags för förbundsläger då Najs 2020 ordnas 29.7–5.8 i Ahtela. Följ med 

på lägrets hemsida www.najs2020.fi för att hänga med i lägersvängarna. Under fliken “För kårer” 

samlas information som ni i kårerna kan ha nytta av. Tipsa gärna också era scouter om hemsidan.   

Dags för kåranmälan  

Tidigare i höstas bad vi er göra preliminära kåranmälningar och nu börjar det snart vara dags för den 

bindande kåranmälan. Visst har ni redan gett uppdraget “Najs 2020 – kontaktperson" i Kuksa åt den 

ledare i kåren som tar sig an ansvaret att koordinera kårens lägeranmälan? Kontaktpersonen gör 

sedan den bindande kåranmälan i Kuksa. Den bindande kåranmälan pågår mellan 11.11-9.12.2019. 

Möjligheten för kåren att understöda deltagare  

Ni kan i kåren lätt subventionera era lägerdeltagare. Ifall ni vill använda er av understödsfunktionen 

bör ni fylla i det i Kuksa i bindande anmälan innan anmälningen för lägerdeltagare börjar vid 

årsskiftet. Summan dras sedan av från era deltagares deltagaravgifter före fakturan skickas hem. FiSSc 

fakturerar kåren för den totala summan ni valt att understöda era deltagare med under våren.  

Internationella scouter välkomna på läger  

Har ni en vänkår i något nordiskt land? Kom ihåg att bjuda in dem till Najs! På lägret kommer alla 

internationella grupper att ha en värdkår som bor i samma hamn. Ni kan anmäla ert intresse att 

fungera som värdkår i den bindande kåranmälan.  

Alla internationella deltagare kommer också att erbjudas möjligheten att delta i Home Hospitality 

som hålls 5.-8.8.2020. Om ni i kåren är intresserade av att stå värd för en hel internationell grupp kan 

ni anmäla ert intresse i den bindande kåranmälan. Observera att ifall ni vill ordna Home Hospitality 

för en internationell grupp, så ska ni också fungera som deras värdkår på lägret.  

Info som riktar sig till internationella deltagare kommer inom kort att finnas på hemsidan.  

Ryck oss i ärmen! 

Något ni funderar på? Kontakta lägerkoordinator Philippa Rytkönen eller staben via 

najs2020@scout.fi. Vi deltar i många av höstens evenemang och diskuterar gärna Najs med er – kom 

till exempel och säg hej på Roverscout- och ledardagarna i Lovisa!   

 

http://www.najs2020.fi/
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