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ÅRSRAPPORT 2019 
 
  
Årsrapporten är indelad i fyra delrapporter: 
 

• Kårchefens rapport, med frågor gällande ledarskap i kåren och dess verksamhetsomgivning  
• Programchefens rapport, med frågor om scoutprogrammet och hur det i praktiken 

förverkligas i kåren  
• Uppdragschefens rapport, med frågor gällande t.ex. ledarskap, ledarresurser  
• Verksamhetsrapportering, med statistik gällande kårens utförda spår, aktiviteter, 

medlemsantal, utbildningar etc.  Denna rapport innehåller förhandsifyllda uppgifter från 
Kuksa, som kåren korrigerar och kompletterar. 
 

 
Länk till förfrågan skickas 6.1.2020 till kårchefen, programchefen, uppdragschefen, sekreteraren och 
medlemsregisteransvariga. 
 
Ni kan korrigera era egna redan ifyllda svar ända tills enkäten stängs den 31.1.2020, då alla fyra 
delrapporter bör vara besvarade.   
 

Pappersblankett 
 
Den elektroniska blanketten kan redigeras, d.v.s. det går bra att fylla i rapporteringar från 
åldersgruppsansvariga, lotsar och övriga kårledare under flera omgångar direkt i den elektroniska 
blanketten.  
 
På denna pappersblankett kan ni i förväg samla in åldersgruppsansvarigas och lotsernas uppgifter 
gällande åldersgruppernas verksamhet.  
 

För mera information 
 
För mera information kontakta kårstödskoordinator Andrea Hynynen andrea.hynynen@scout.fi 
050 540 5083 eller förbundskoordinator Frida Lundberg, frida.lundberg@scout.fi 050 443 4862 
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KÅRCHEFENS RAPPORT  

Med vilka utomstående (icke scout) aktörer samarbetar kåren? 
Med samarbete menas allt från ekonomiska understöd till användning av utrymmen eller övriga 
resurser (t.ex. låna företagets paketbil). 
 

Ungdomsavdelningen i kommunen 

Socialtjänsterna i kommunen 

Annan kommuninstans 
  

Understödsförening 

Föräldraförening 

Företag 

Läroinrättning 

Lions-förening 

Rotary-förening 

Idrottsförening 

KFUM-KFUK 

Annan lokal ungdomsorganisation 

Annan lokal organisation 
  

Ev.luth.församlingen 

Ortodoxa församlingen 

Frikyrkoförsamling 

Annan religiös förening 
  

Annat, vad?   

Vad innefattar samarbetet? 
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Har kåren ett samarbetsavtal med församlingen? 

Ja 

Nej 

När har ni senast uppdaterat ert samarbetsavtal? 

För mindre än två år sedan 

2-5 år sedan 

För mer än 5 år sedan 

Vet inte 

Hur mycket understöd fick er kår år 2019 av följande bakgrundsorganisationer? 

Kommunen
(€)  

 

Församlinge
n(€)  

 

Annan instans 
(€)  

 

Vilken 
instans?  

 

På vilket sätt samarbetar ni med kommunen? 

vår kår samarbetar inte med kommunen 

kommunen erbjuder oss utrymmen/kårlokal 

kommunen finansierar vår verksamhet 

kommunen finansierar större investeringar på t.ex. kårlokalen/kårbåten 

kommunen låter oss använda lägerutrustning eller lägerområde 

kommunen hyr ut åt oss lägerutrustning eller lägerområde 

Vi har under år 2019 träffat kommunens beslutsfattare 
(t.ex. kommunfullmäktige, kommundirektören, ansvarig för kommunens ungdomsverksamhet) 

 

På vilket sätt samarbetar ni med församlingen? 

vår kår samarbetar inte med en församling 

församlingen erbjuder oss utrymmen/kårlokal 

församlingen finansierar vår verksamhet 

församlingen finansierar större investeringar på t.ex. kårlokalen/kårbåten 

församlingen låter oss använda lägerutrustning eller lägerområde 

församlingen hyr ut åt oss lägerutrustning eller lägerområde 
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Vi har under år 2019 träffat föramlingens kyrkoherde 

Vi har under år 2019 träffat församlingens anställda med ansvar för scouting (s.k. frans) 

På vilket sätt samarbetar ni med företag? 

Vår kår samarbetar inte med företag 

Företaget erbjuder oss utrymmen/kårlokal 

Företaget finansierar vår verksamhet 

Företaget lånar ut/låter oss hyra lägerutrustning eller lägerområde 

Företaget donerar/ger oss rabatt för material 

Företaget understöder våra medelsinsamlingskampanjer 

Vi samarbetar kring talkon eller gemensamma evenemang 

Annat samarbete, vad?   
 

Kommunikation 

För kommunikation i vår kår ansvarar 
Du kan välja flera alternativ 

kårchefen 

sekreteraren 

en utnämnd kommunikationsansvarig 

ett kommunikationsteam 

ingen 

Hurdan utbildning gällande kommunikation anser du att kåren skulle behöva? 

intern kommunikation 

marknadsföring av scouting 

webbsidor 

fotografering och videomaterial 

SoMe 

utrycka sig i skrift 

annat, vad?  
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Kårstöd 
Förhinder för att delta i verksamheten 

Inom scouterna har vi identifierat åtta hinder för att delta i verksamheten och även åtgärder för att 
undvika hinder. 

1. Inom scouting uppmuntrar vi kårerna att möta människor med olika bakgrund och från olika 
slags grupper 

2. Inom scouterna stöder vi gruppledarna att bemöta barn med olika behov 
3. Vi eftersträvar att scouting erbjuds som hobby på alla områden 
4. Inom scouterna ser vi till att ekonomiska faktorer inte är ett hinder för att ha scouting som 

hobby 
5. Inom scouterna ska varje scout som förbundit sig till scoutingens värderingar känner sig 

bekväm i sin hobby. 
6. Hinder på kårlokalen avlägsnas 
7. Scoutverksamhet erbjuds i anslutning till skoldagen 
8. Inom scoutingen kan man vara sig själv i alla grupper 

Vilka följande åtgärder har er kår under år 2019 vidtagit? 

1. Vi kan och vi vågar möta olika grupper 

2. Vi har stärkt gruppledarnas kunnande att bemöta barn med olika behov 

3. Vi har utvidgat vår verksamhet till nya områden på orten 

4. Vi beviljar vid behov rabatter och befrielser till deltagaravgifter och/eller lånar ut utrustning 
till dem som behöver 

5. Det är lätt att komma med i vår verksamhet oberoende av trosuppfattning 

6. Vår kårlokal är tillgänglig eller det är möjligt att göra den tillgänglig 

7. Vi har arrangerat scoutverksamhet i anslutning till skoldagen 

8. Det är lätt att vara sig själv i alla våra grupper och minoriteter beaktas 

 
Chefstriomodellen 

Har kåren infört chefstriomodellen? 
Välj det alternativ som bäst motsvarar situtationen i din kår. 
 
Här hittar du hittar uppdragsbeskrivingar för chefstrion och mer information om arbetsfördelningen 
mellan cheferna. 

nej, kåren har inte en chefstrio 

kåren har tre namngivna chefer i Kuksa 

kåren använder uppdragen i chefstriomodellen 

kåren har en chefstrio och en tydligt överenskommen arbetsfördelning mellan chefsuppdragen 
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Coachverksamhet 

Hur många gånger har du träffat eller varit i kontakt med en coach/coacherna i ditt kårteam 
under 2019? 
t.ex. på scoutledarträffar, kårteamsträffar eller andra evenemang/möten, per telefon, online o.s.v. 

Jag vet inte vem som är min coach. Varför?   

Inte alls. Varför?   

1-2 gånger 

3-5 gånger 

6-10 gånger 

mer än 10 gånger 

Hurdan coaching och hurdant stöd skulle vara till mest hjälp för dig i ditt uppdrag? 
Välj ett eller flera alternativ 

Coaching och stöd på scoutledarträffarna 

Fysiska träffar face-to-face med coachen 

Personliga träffar ensam med coachen 

Träffar med hela chefstrion och coachen/coacherna 

”Distanscoaching”, t.ex. telefonsamtal, online-möten 

Skilda träffar för uppdragschefen och för programchefen 

Chefsträff eller chefstrioträff på förbundsnivå (hela FiSSc) 

Annat, vad?   

Jag behöver inget stöd av coacher. Varför?   
 
Användning av Kuksa 
Via webbens kårsökning får vi många förfrågningar om medlemskap i scoutkårer. Genom att tillåta 
nya medlemmars målsmän att själv fylla i en elektronisk ansökningsblankett, behöver kåren inte 
skriva in personuppgifterna i Kuksa i ett senare skede. Via samma blankett får kåren även 
målsmannens uppgifter inmatade i registret. 

Använder kåren Kuksa för att administrera nya medlemamr i kö för medlemskap? 

Ja, vi har behandlat alla ansökningar för hösten 2019 

Ja, men en del ansökningar från hösten 2019 finns ännu obehandlade då vi inte kan ta med 
dem i verksamheten 

Nej,  vår kår använder inte köfunktionen i Kuksa. 

Varför har ni obehandlade ansökningar i kö? 
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Tillväxt 
Nya medlemmar, nya grupper, tillväxt och aktiv uppföljning av medlemsantalet är delar av 
verksamheten i en välmående kår. Genom att rekrytera nya vuxna och arrangera olika 
medlemsrekryteringstillfällen möjliggörs kårens livskraft nu och i framtiden. 

Vilka åtgärder för tillväxt har ni tagit i kåren? 
 

Vilka åtgärder för tillväxt har fungerat i er kår? 
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Finlands Svenska Scouter 

Har din kår marknadsfört er verksamhet under året för utomstående? 

Ja 

Nej 

På vilka evenemang och hur ofta har ni marknadsfört er verksamhet? 

 

På vilket sätt följer ni upp medlemsantalets utveckling i er kår? 

 

Vilka är de största utmaningarna för tillväxt i er kår? 

 
Har kåren infört chefstriomodellen? 

Ja 

Nej, varför inte?   

Vi vet inte vad det är frågan om 

Deltog ni i vuxenrekryteringskampanjen under Scoutveckan? 

Ja 

Nej 

Har ni under det senaste året aktivt försökt rekrytera nya vuxna till kåren? 

Ja 

Nej 

FiSSc:s nya webbsidor 

 Ja Nej 

Har du använt FiSSc:s nya webbsidor? 
  

Hittar du den information du behöver? 
  

Saknas något från webbsidorna? Vad? 

 

Fri kommentar om webbsidorna 
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UPPDRAGSCHEFENS RAPPORT  

Scoutmetoden 

Använder ni handslag för de olika uppdragen i er kår? 

Ja 

Nej 

Vem i kåren har ett handslag? 

Kårchefen 

Programchefen 

Uppdragschefen 

Styrelsen/ledarna i kåren 

Projektcheferna (t.ex. lägerchef, rese-, tävlings-) 

Åldersgruppernas ledare (t.ex. akelor, kaptener, lotsar, åldersgruppsansvariga) 

Behöver ni mera stöd för handslagsmodellen? 

Ja 

Nej 

Har ni aktivt rekryterat nya vuxna till er kår? 

Ja 

Nej 

Hurdant stöd önskar ni er för vuxenrekrytering? 
 

Hur gör ni handslag? 

skriftligt 

muntligt 

Vi har inte handslag i bruk i kåren på ovan nämnda sätt. 
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Handslaget är en överenskommelse gällande uppdraget mellan uppdragsgivaren och 
uppdragstagaren. Uppdragsnyckeln och Utveckling inom uppdraget -verktygen fungerar som stöd i 
handslagsdiskussionen. 

Använder ni mellanhandslag eller avslutande handslag i er kår? 

Ja, mellanhandslag 

Ja, avslutande handslag 

Nej 

Har ni tagit vara på resultaten från Bästa stället att gör frivilligarbete -enkäten för att 
utveckla trivseln bland era frivilliga? 

Ja 

Nej 

Varför har ni inte utnyttjat resultaten? 

Vi har inte fått resultaten 

Vi fick enbart medeltal på förbundsnivå, men inga egna siffror (antalet svarande var färre än 
fem) 

Resultaten har varit svåra att analysera 

Vi vet inte hur vi skulle kunna använda resultaten 

Vi har inte haft tid 

Annan orsak, vad?   
 
 

Hur många gånger har du träffat eller varit i kontakt med en coach/coacherna i ditt kårteam 
under 2019? 
t.ex. på scoutledarträffar, kårteamsträffar eller andra evenemang/möten, per telefon, online o.s.v. 

Jag vet inte vem som är min coach, varför?   

Inte alls, varför?   

1-2 gånger 

3-5 gånger 

6-10 gånger 

mer än 10 gånger 
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Förhinder för att delta i verksamheten 
Inom scouterna har vi identifierat åtta hinder för att delta i verksamheten och även åtgärder för att 
undvika hinder. 

1. Inom scouting uppmuntrar vi kårerna att möta människor med olika bakgrund och från olika 
slags grupper 

2. Inom scouterna stöder vi gruppledarna att bemöta barn med olika behov 
3. Vi eftersträvar att scouting erbjuds som hobby på alla områden 
4. Inom scouterna ser vi till att ekonomiska faktorer inte är ett hinder för att ha scouting som 

hobby 
5. Inom scouterna ska varje scout som förbundit sig till scoutingens värderingar känner sig 

bekväm i sin hobby. 
6. Hinder på kårlokalen avlägsnas 
7. Scoutverksamhet erbjuds i anslutning till skoldagen 
8. Inom scoutingen kan man vara sig själv i alla grupper 

Vilka följande åtgärder har er kår under år 2019 vidtagit? 

1.Vi kan och vi vågar möta olika grupper 

2. Vi har stärkt gruppledarnas kunnande att bemöta barn med olika behov 

3. Vi har utvidgat vår verksamhet till nya områden på orten 

4. Vi beviljar vid behov rabatter och befrielser till deltagaravgifter och/eller lånar ut 
utrustning till dem som behöver 

5. Det är lätt att komma med i vår verksamhet oberoende av trosuppfattning 

6. Vår kårlokal är tillgänglig eller det är möjligt att göra den tillgänglig 

7. Vi har arrangerat scoutverksamhet i anslutning till skoldagen 

8. Det är lätt att vara sig själv i alla våra grupper och minoriteter beaktas 
 

Tillväxt 
Nya medlemmar, nya grupper, tillväxt och aktiv uppföljning av medlemsantalet är delar av 
verksamheten i en välmående kår. Genom att rekrytera nya vuxna och arrangera olika 
medlemsrekryteringstillfällen möjliggörs kårens livskraft nu och i framtiden. 

Vilka åtgärder för tillväxt har ni tagit i kåren? 
 

Vilka åtgärder för tillväxt har fungerat i er kår? 
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PROGRAMCHEFENS RAPPORT  

Scoutprogrammet i kåren 

Hur upplever ni att följande punkter, som finns definierade i scoutprogrammet, motsvarar 
verksamheten i er kår? 

 
Motsvarar 
inte alls 

Motsvarar 
ganska 
dåligt 

Motsvarar i 
någon mån 

Motsvarar 
ganska bra 

Motsvarar 
helt 

Varungar      

Vargungarna är 7-9-åringar. 
     

Akela har utbildats för sitt 
uppdrag.      

Som akela fungerar en äldre ledare 
eller roverscout.      

Äventyrsscouter      

Äventyrsscouterna är 10-12-
åringar.      

Äventyrsscouterna fungerar inom 
laget i patruller på 4-6 
äventyrsscouter och lär sig 
färdigheter i mindre grupper. 

     

Äventyrsscouterna får i tur och 
ordning fungera som patrulledare 
för patrullen genom små 
ledaruppdrag påmöten. 

     

Kaptenen har utbildats för sitt 
uppdrag.      

Som kapten fungerar en äldre 
ledare eller roverscout.      

Spejarscouter      

Spejarscouterna är 12-15-åringar. 
     

Spejarscoutflickor och -pojkar 
fungerar i skilda patruller.      

Explorerscouter fungerar som 
patrullledare för spejarscouterna.      

Spejarscouterna leds av en lots 
som utbildats för sitt uppdrag.      
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Motsvarar 
inte alls 

Motsvarar 
ganska 
dåligt 

Motsvarar i 
någon mån 

Motsvarar 
ganska bra 

Motsvarar 
helt 

Som spejarscoutlots fungerar en 
äldre ledare.      

Explorerscouter      

Explorerscouterna är 15-17-
åringar.      

Explorerscoutpatrullerna leds av 
en patrulledare som är 
explorerscout. 

     

Explorerscouterna handleds av en 
lots som utbildats för sitt uppdrag.      

Som explorerscoutlots fungerar en 
äldre ledare.      

Explorerscouternas verksamhet 
innefattar 
kårens,distriktets/FiSSc:s och FS:s 
evenemang. 

     

Roverscouter      

Roverscouterna är 18-22-åringar. 
     

Roverscoutpatrullerna har 
roverscouter som patrulledare.      

Roverscouterna handleds av en 
lots som utbildats för sitt uppdrag.      

Som roverscoutlots fungerar en 
äldre ledare.      

Roverscouternas verksamhet 
innefattar 
kårens,distriktets/FiSSc:s och FS:s 
evenemang. 

     

Har spejarscouterna en spejarscoutlots? 

Ja 

Nej, varför inte?   

Har explorescouterna en explorescoutlots? 

Ja 
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Nej, varför inte?   

Har roverscouterna en roverscoutlots? 

Ja 

Nej, varför inte?   

Äventyrsscoutlagets patruller 

 Ja Nej 

Tycker ni att det ur ett fostrande perspektiv 
fungerar bra att dela in äventyrsscoutlaget i 
mindre patruller? 

  

Pauser & åldersgruppsträffar 

 Kyllä Ei 

Har ni under år 2019 deltagit i en 
åldersgruppsträff?   

Har ni arrangerat en åldersgruppsträff år 
2019?   

Har ni år 2019 erbjudits spejardagar? 
  

Om ja, deltog ni? 
  

Om inte, varför deltog ni inte?

   

Utförde spejarscouterna i er kår pauser år 
2019?   

Utförde explorerscouterna i er kår pauser år 
2019?   

Vilka påståenden stämmer för er kårs del? 

 Stämmer Stämmer inte 

Roverscouterna verkar i den egna kårens 
roverscoutpatruller   

Roverscouter från ett flertal kårer deltar i 
verksamheten   

Roverscouterna har olika uppdrag och projekt 
  

Vår kår har ingen roverscoutverksamhet 
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Internationell verksamhet 
I scouterna har vi som mål att erbjuda internationella upplevelser åt alla åldersgrupper. 
Upplevelserna kan t.ex. vara att delta i internationella lägerresor, utländska gäster på evenemang 
eller internationella aktiviteter på kårevenemang. Med hjälp av material och tips för aktiviteter som 
Finlands Scouter utgett i samband med sina utvecklings- och globala fostringsprojekt (Jakit karkaa! 
-ohjelmapaketti, Över gränserna -metodguide), kan man i kåren fundera på möten med och mellan 
olika kulturer 

Hurdan internationell verksamhet har er kår utfört under år 2019? 

lägerresa utomlands 

internationella gäster på kårens evenemang 

upprätthållit kontakten till vänkåren utomlands. Från vilket land?   

internationella aktiviteter på kårens evenemang 

utnyttjat FS:s material för utvecklingssamarbete (Jakit karkaa! -ohjelmapaketti, Över gränserna 
-metodguide) 

annat, vad?   

Om kåren har deltagit i internationella projekt, av vem har ni fått stöd för 
projektplaneringen? 

Distriktets/FiSSc:s programgrupp/ den ansvariga för internationella ärenden 

Programcoachen 

Webbsidan Leirimatkalle.partio.fi eller annan motsvarande (t.ex. på scout.fi) 

Annanstans ifrån, varifrån?   

Vi har inte bett om hjälp. 

Vi har inte fått hjälp. 

Har er kår år 2019 deltagit i scoutverksamhet utomlands, vad i sådana fall? 

Vi har inte deltagit i scoutevenemang utomlands. 

Vi har deltagit i läger utomlands. 

Vi har besökt ett scouthem. 

Vi har besökt vår vänkår. 

Vi har deltagit i en internationell seglats. 

Vi har deltagit i en vandring utomlands. 

Vi har deltagit i scoututbildning och/eller -seminarium utomlands. 

Vi har deltagit i annan internationell verksamhet, vad?   
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Program 

 
När började er kår med familjescouting? 
Har er kår för avsikt att börja med familjescouting? 

2018 eller tidigare 

2019 

2020 

2021 eller senare 

Vi har inga planer för familjesocuting. 

 
Programsatsning 

Programsatsningen för 2019 var Ut och finn. Målet med programsatsningen var att scoutgrupperna 
genomför så många olika dags- och övernattningsutfärder som möjligt och gör scoutverksamheten 
mer mångsidig.     
 

Har ni i er kår utnyttjat programsatsningen Ut och finn? 

Ja 

Nej 

 
Kårstöd 

Hur många gånger har du träffat eller varit i kontakt med en coach/coacherna i ditt kårteam 
under 2019? 
t.ex. på scoutledarträffar, kårteamsträffar eller andra evenemang/möten, per telefon, online o.s.v. 

Jag vet inte vem som är min coach. Varför?   

Inte alls. Varför?   

1-2 gånger 

3-5 gånger 

6-10 gånger 

mer än 10 gånger 
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Förhinder för att delta i verksamheten 
Inom scouterna har vi identifierat åtta hinder för att delta i verksamheten och även åtgärder för att 
undvika hinder. 

1. Inom scouting uppmuntrar vi kårerna att möta människor med olika bakgrund och från olika 
slags grupper 

2. Inom scouterna stöder vi gruppledarna att bemöta barn med olika behov 
3. Vi eftersträvar att scouting erbjuds som hobby på alla områden 
4. Inom scouterna ser vi till att ekonomiska faktorer inte är ett hinder för att ha scouting som 

hobby 
5. Inom scouterna ska varje scout som förbundit sig till scoutingens värderingar känner sig 

bekväm i sin hobby. 
6. Hinder på kårlokalen avlägsnas 
7. Scoutverksamhet erbjuds i anslutning till skoldagen 
8. Inom scoutingen kan man vara sig själv i alla grupper 

Vilka följande åtgärder har er kår under år 2019 vidtagit? 

1. Vi kan och vi vågar möta olika grupper 

2. Vi har stärkt gruppledarnas kunnande att bemöta barn med olika behov 

3. Vi har utvidgat vår verksamhet till nya områden på orten 

4. Vi beviljar vid behov rabatter och befrielser till deltagaravgifter och/eller lånar ut 
utrustning till dem som behöver 

5. Det är lätt att komma med i vår verksamhet oberoende av trosuppfattning 

6. Vår kårlokal är tillgänglig eller det är möjligt att göra den tillgänglig 

7. Vi har arrangerat scoutverksamhet i anslutning till skoldagen 

8. Det är lätt att vara sig själv i alla våra grupper och minoriteter beaktas 

Tillväxt 
Nya medlemmar, nya grupper, tillväxt och aktiv uppföljning av medlemsantalet är delar av 
verksamheten i en välmående kår. Genom att rekrytera nya vuxna och arrangera olika 
medlemsrekryteringstillfällen möjliggörs kårens livskraft nu och i framtiden. 

Vilka åtgärder för tillväxt har ni tagit i kåren? 

Vilka åtgärder för tillväxt har fungerat i er kår? 

 

  

mailto:info@partio.fi


 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

Finlands Svenska Scouter r.f. 

Vilka delar av materialet som sammanställts i samband med programsatsningen Ut och finn 
har ni använt i kåren? 

tipsen på utfärdsmål i svenskfinland 

tipsen på saker man kan göra på olika utflyktsmål (ex. konstutställning/andligt 
rum/kommunhus) 

Panda-märke 

Vi har inte använt materialet 
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VERKSAMHETSRAPPORT  

Medlemsantal  
Hur många sjöscouter fanns det sammanlagt i kåren per 31.12.2019?  

 

Hur många sisuscouter fanns det sammanlagt i kåren per 31.12.2019?  
 

Hur många medlemmar med annat modersmål än finska eller svenska fanns det sammanlagt i 
kåren per 31.12.2019?  

 

Vargungar 
 

Hur många vargungeflockar hade kåren per 31.12.2019?  

Flickor  
 

Pojkar  
 

Blandade  
 

Hur många vargungar har utfört följande spår år 2019?  

 Hobby 

 

 

 Första Hjälpen 

 

 

 Artisten 

 

 

 Kvällsprogram 

 

 

 Kocken 

 

 

 Hembygden 

 

 

 Hantverkaren 

 

 

 Lekar 

 

 

 Lägerkocken 

 

 

 Lägerliv 

 

 

 Husdjur 

 

 

 Trafik 

 

 

 Idrottaren 

 

 

 Naturkännaren 
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 Ut i naturen 

 

 

 Världen 

 

 

 Media 

 

 

 Paddling 

 

 

 Sjöfararen 

 

 

 Min tro 

 

 

 Elden 

 

 

 Mitt eget spår 

 

 

 Scouttraditioner 

 

 

 Scoutfärdighetstävling 

 

 

 Seglaren 

 

 

 Snickaren 

 

 

 Utfärd 

 

 

 Orientening 

 

 

 Konstnaren 

 

 

 Berattelser 

 

 

 Redaktören 

 

 

 Varainhankinta 

 

 

 Till sjöss 

 

 

 Starkare tillsammans 

 

 

 Naturskydd 

 

 

Hur många vargungar har utfört märket nedan under året 2019?   

 Panda-märket 
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Deltagande i evenemang  
Om en och samma vargunge deltog i flera utfärder, seglatser m.m. ska denne räknas som en 
deltagare/evenemang. 
Hur många vargungar deltog i dagsutfärder för vargungar år 2019?  

 

Hur många vargungar deltog i utfärder med övernattning för vargungar år 2019?  
 

Hur många vargungar deltog i vargungeseglatser år 2019?  
 

Hur många vargungar deltog i vargungetävlingar år 2019?  
 

Antal evenemang  

Hur många utfärder för vargungar gjorde kåren år 2019?  
 

Hur många utfärder med övernattning för vargungar gjorde kåren år 2019?  
 

Hur många vargungeseglatser gjorde kåren år 2019?  
 

Hur många vargungetävlingar deltog kåren i år 2019?  
 

Sigill 

 Hur många vargungesigill utdelades i kåren år 2019? 
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Äventyrsscouter 
 

Hur många äventyrsscoutlag hade kåren per 31.12.2019?  

Flickor  
 

Pojkar  
 

Blandade  
 

Hur många äventyrsscouter har utfört följande väderstreck och interkardinalstreck år 2019?  

 Välkommen 

 

 

 Norr 

 

 

 Söder 

 

 

 Väster 

 

 

 Öster 

 

 

 

Vandring 

 

 

Vinterläger 

 

 

Tjänst 

 

 

Stora tävlingar 

 

 

  

mailto:info@partio.fi
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/valkommen/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/valkommen/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/norr/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/norr/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/soder/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/soder/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/vaster/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/vaster/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/oster/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/oster/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/vandring/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/vandring/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/vandring/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/vinterlager/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/vinterlager/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/tjanst/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/tjanst/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/stora-tavlingar/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/stora-tavlingar/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/stora-tavlingar/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/stora-tavlingar/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/valkommen/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/norr/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/soder/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/vaster/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/oster/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/vandring/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/vinterlager/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/tjanst/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/stora-tavlingar/


 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

Hur många äventyrsscouter har utfört följande specialmärken år 2019? 

Datafreaken 

 

 

Artisten 

 

 

Heraldik 

 

 

Skidning 

 

 

Historikern 

 

 

Nödförstahjälpen 

 

 

Indianen 

 

 

Östersjön 

 

 

Jollen 

 

 

Fiske 

 

 

Seder och bruk 

 

 

Stadsliv 

 

 

Utvecklingssamarbete 

 

 

Språkgeniet 

 

 

Återvinning 

 

 

Litteratur 

 

 

Hembygden 

 

 

Hantverkaren 

 

 

Reparbete 

 

 

Skeppskocken 
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Bagaren 

 

 

Konstruktioner 

 

 

Trafiken 

 

 

Naturvårdaren 

 

 

Naturahushållning 

 

 

Naturkännaren 

 

 

Internationellt 

 

 

Paddling 

 

 

Sjöspecialmärke I 

 

 

Sjöspecialmärke II 

 

 

Sjöspecialmärke III 

 

 

Sjöspecialmärke IV 

 

 

Skogsvaktaren 

 

 

Snickaren 

 

 

Sång och lek 

 

 

Scoutfärdighetstävling 

 

 

Cykeln 

 

 

Bibeln 

 

 

Utfärdskocken 

 

 

Detektiven 
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Församlingen 

 

 

Cap handi 

 

 

Orientering 

 

 

Meteorologen 

 

 

Plåstret 

 

 

Redaktören 

 

 

Eldslagning 

 

 

Astronauten 

 

 

Simning 

 

 

Fotografen 

 

 

Medelanskaffning 

 

 

Ansvarskännande 
konsument 

 

 

Signalisten 

 

 

Virka och sticka 

 

 

Hur många äventyrsscouter har utfört märket nedan under 2019?   

 Panda-märket 
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Deltagande i evenemang  

Hur många äventyrsscouter deltog i dagsutfärder för äventyrsscouter år 2019?  
 

Hur många äventyrsscouter deltog i utfärder med övernattning för äventyrsscouter år 2019?  
 

Hur många äventyrsscouter deltog i seglatser för äventyrsscouter år 2019?  
 

Hur många äventyrsscouter deltog i tävlingar för äventyrsscouter år 2019?  
 

Hur många äventyrsscouter deltog i terränglekar (expeditioner) för äventyrsscouter år 2019?  
 

Antal evenemang  

Hur många utfärder för äventyrsscouter gjorde kåren år 2019?  
 

Hur många utfärder med övernattning för äventyrsscouter gjorde kåren år 2019?  
 

Hur många seglatser för äventyrsscouter gjorde kåren år 2019?  
 

Hur många tävlingar deltog kårens äventyrsscouter i år 2019?  
 

Hur många terränglekar (expeditioner) deltog kårens äventyrsscouter i år 2019?  
 

Sigill 

 Hur många äventyrsscoutsigill utdelades i kåren år 2019? 
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Spejarscouter 
 

 Hur många spejarscoutpatruller hade kåren 
per 31.12.2019?  

Hur många av spejarscoutpatrullerna har 
en aktiv lots? 

  

Flickor   

Pojkar   

Blanda
de 

  

 

Hur många spejarscouter har utfört följande etapper år 2019?  

Välkommen 

 

 

Lägerliv 

 

 

Kreativitet 

 

 

Överlevnad 
 

 

Samhälle 
 

 

Staden 

 

 

Jag 

 

 

 

Deltagande i evenemang  
Om en och samma spejarscout deltog i flera utfärder, seglatser m.m. ska denne räknas som en 
deltagare/evenemang. 
Hur många spejarscouter deltog i dagsutfärder för spejarscouter år 2019?  

 

Hur många spejarscouter deltog i utfärder med övernattning för spejarscouter år 2019?  
 

Hur många spejarscouter deltog i seglatser för spejarscouter år 2019?  
 

Hur många spejarscouter deltog i fyrar år 2019?  
 

Hur många spejarscouter deltog i hela åldersgruppens avdelningsträffar år 2019?  
 

Hur många spejarscouter deltog i scoutfärdighetstävlingar år 2019?  
 

Hur många spejarscouter deltog i spejardagar år 2019?  
 

mailto:info@partio.fi
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/fd0083b9a325c06430ba29cc6c6d1bac?lang=sv


 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

Deltagande i evenemang  

Hur många utfärder för spejarscouter gjorde kåren år 2019?  
 

Hur många utfärder med övernattning för spejarscouter gjorde kåren år 2019?  
 

Hur många seglatser för spejarscouter gjorde kåren år 2019?  
 

Hur många fyrar deltog spejarscouterna i år 2019?  
 

Hur många avdelningsträffar för hela åldersgruppen deltog kårens spejarscouter i år 2019?  
 

Hur många scoutfärdighetstävlingar deltog kårens spejarscouter i år 2019?  
 

Hur många spejardagar deltog kårens spejarscouter i år 2019?  
 

 

Sigill 

 Hur många spejarscoutsigill utdelades i kåren år 2019? 
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Explorerscouter 

 Hur många explorerscoutpatruller hade kåren 
per 31.12.2019?  

Hur många av explorerscoutpatrullerna har 
en aktiv lots? 

  

Flickor   

Pojkar   

Blanda
de 

  

 

Obligatoriska fickor  
Hur många explorerscouter gjorde alla aktiviteter ur följande fickor år 2019? 

Välkommen explorerscout! 

 

 

Scoutfärdighetstävlingar 

 

 

Gruppledarutbildningen 

 

 

Explorerscoutevenemang 

 

 

Uppflyttning och evalueringsträffar 

 

 

 
Temafickor  
Hur många explorerscouter gjorde en eller flera aktiviteter ur följande temafickor år 2019? 
Pauser  

 

Full koll i vardagen 

 
 

Skärgårdsskepparpraktik 

 
 

Stor för de små 

 
 

Livskvalitet 

 
 

Utfärd 

 
 

Världsåskådning 

 
 

Vår grej 

 
 

Vår natur 

 
 

Jag själv 

 
 

Jag och andra 

 
 

En del av samhället 

 
 

Vi ordnar ett läger 

 
 

Explorerscout på kurs 

 
 

För vår jord 

 
 

Verksam i kåren  
 

Vandring  
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Deltagande i evenemang  
Om en och samma roverscout deltog i flera utfärder, seglatser m.m. ska denne räknas som en 
deltagare/evenemang. 
Hur många explorerscouter deltog i dagsutfärder för explorerscouter år 2019?  

 

Hur många explorerscouter deltog i utfärder med övernattning för explorerscouter år 2019?  
 

Hur många explorerscouter deltog i seglatser för explorerscouter år 2019?  
 

Hur många explorerscouter deltog i scoutfärdighetstävlingar år 2019?  
 

Hur många explorerscouter deltog i distriktets/FiSSc:s explorerscoutevenemang år 2019?  
 

Hur många explorerscouter deltog i andra av distriktet/FiSSc/SP-FS arrangerade evenemang 
(färdighetsutbildning, JOTA/JOTI etc.) år 2019? 

 
 

 

Antalet evenemang  

Hur många utfärder för explorerscouter gjorde kåren år 2019?  
 

Hur många utfärder med övernattning för explorerscouter gjorde kåren år 2019?  
 

Hur många seglatser för explorerscouter gjorde kåren år 2019?  
 

Hur många scoutfärdighetstävlingar deltog kårens explorerscouter i år 2019?  
 

Hur många av distriktet/FiSSc arrangerade explorerscoutevenemang deltog kårens 
explorerscouter i år 2019? 

 
 

 

Explorerdagar och sigill 

Hur många explorerscouter deltog i explorerdagar år 2019? 

 

 

Hur många explorerscoutsigill utdelades i kåren år 2019? 
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Roverscouter 
Hur många roverscouter utförde alla aktiviteter ur följande kontroller år 2019? 

Välkommen som ny roverscout 

 

 

Grundutbildning för scoutledare 

 

 

Utlandsprojekt 

 

 

På väg mot vuxenheten 

 

 

 
Valbara kontroll  
Hur många roverscouter utförde en eller flera aktiviteter ur följande kontroller år 2019? 
Färdigheter i vardagen 

 
 

Etik i vardagen 

 
 

Första hjälp 

 
 

Utekunskaper 

 
 

Fysiskt välbefinnande 

 
 

Andlighet och 
reflektion 

 
 

Psykiskt välbefinnande 

 
 

Tillsammans med 
andra 

 
 

Internationell scouting 

 
 

Hållbar utveckling 

 
 

Våga satsa och ta risker 

 
 

Scoutkåren 
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Deltagande i evenemang  
Om en och samma roverscout deltog i flera utfärder, seglatser m.m. ska denne räknas som en 
deltagare/evenemang. 
Hur många roverscouter deltog i dagsutfärder för roverscouter år 2019?  

 

Hur många roverscouter deltog i utfärder med övernattning för roverscouter år 2019?  
 

Hur många roverscouter deltog i seglatser för roverscouter år 2019?  
 

Hur många roverscouter deltog i scoutfärdighetstävlingar år 2019?  
 

Hur många roverscouter deltog i distriktets/FiSSc:s roverscoutevenemang år 2019?  
 

Hur många roverscouter deltog i evenemanget Vaeltajavaltakunta år 2019?  
 

Hur många roverscouter deltog i andra av distriktet/FiSSc/SP-FS arrangerade evenemang 
(färdighetsutbildning, JOTA/JOTI etc.) år 2019? 

 
 

 

Antal evenemang  

Hur många utfärder för roverscouter gjorde kåren år 2019?  
 

Hur många utfärder med övernattning för roverscouter gjorde kåren år 2019?  
 

Hur många seglatser för roverscouter gjorde kåren år 2019?  
 

Hur många scoutfärdighetstävlingar deltog kårens roverscouter i år 2019?  
 

Hur många av distriktet/FiSSc arrangerade roverscoutevenemang deltog kårens roverscouter 
i år 2019? 

 
 

 

Projekt och sigill 

Hur många av kårens roverscouter utförde sitt Finland-projekt år 
2019? 

 
 

Hur många av kårens roverscouter utförde sitt utlandsprojekt år 
2019? 

 
 

Hur många roverscoutsigill utdelades i kåren år 2019? 
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Äldre ledare  

Deltagande i scoutfärdighetstävlingar 

Hur många äldre ledare deltog som tävlare i scoutfärdighetstävlingar år 2019?  
 

Hur många scoutfärdighetstävlingar deltog kårens äldre ledare i som tävlande år 2019?  
 

Hur många nya vuxna (över 22-åringar) har år 2019 blivit medlemmar i er kår? 
ingen 
-2 
-4 
5-9 
10 eller fler 
 
 

Kårens gemensamma evenemang 

Antal evenemang  

Hur många gemensamma dagsutfärder, där deltagarna representerade flera än en 
åldersgrupp, gjorde kåren år 2019? 

 
 

Hur många gemensamma utfärder med övernattning, där deltagarna representerade 
flera än en åldersgrupp, gjorde kåren år 2019? 

 
 

Hur många gemensamma dagsseglatser, där deltagarna representerade flera än en 
åldersgrupp, gjorde kåren år 2019? 

 
 

Hur många gemensamma 1-2 dygn långa seglatser, där deltagarna representerade 
fler än en åldersgrupp, gjorde kåren år 2019? 

 
 

Hur många gemensamma minst 3 dygn långa seglatser, där deltagarna 
representerade fler än en åldersgrupp, gjorde kåren år 2019? 

 
 

Hur många vandringar ordnade kåren år 2019?  
 

Hur många andra tillställningar ordnade kåren 2019?  
 

Deltagande i evenemang 
Om en och samma person deltog i flera utfärder, seglatser m.m. ska denne räknas som 
en 
deltagare/evenemang. 
Hur många scouter deltog totalt i kårens gemensamma dagsutfärder år 2019?  

 

Hur många scouter sammanlagt deltog år 2019 i kårens gemensamma utfärder med övernattning?  
 

Hur många scouter sammanlagt deltog år 2019 i kårens gemensamma dagsseglatser?  
 

Hur många scouter sammanlagt deltog år 2019 i kårens gemensamma seglatser som varade 1-
2 dygn? 

 
 

Hur många scouter sammanlagt deltog år 2019 i kårens gemensamma seglatser som varade 
minst 3 dygn? 
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Läger  

Läger 1 

 
  
sommarläger vinterläger  

    

Längd, dygn 

Totalt  
 

Vargungar  
 

Äventyrsscouter  
 

Deltagarantal 

  

Vargungar  
 

Äventyrsscouter  
 

Spejarscouter  
 

Explorerscouter  
 

Roverscouter  
 

Äldre ledare  
 

 

Läger 2 

 
  
sommarläger vinterläger  

    

Längd, dygn 

Totalt  
 

Vargungar  
 

Äventyrsscouter  
 

Deltagarantal 

  

Vargungar  
 

Äventyrsscouter  
 

Spejarscouter  
 

Explorerscouter  
 

Roverscouter  
 

Äldre ledare  
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Läger 3 

 
  
sommarläger vinterläger  

    

Längd, dygn 

Totalt  
 

Vargungar  
 

Äventyrsscouter  
 

Deltagarantal 

  

Vargungar  
 

Äventyrsscouter  
 

Spejarscouter  
 

Explorerscouter  
 

Roverscouter  
 

Äldre ledare  
 

 

Läger 4 

 
  
sommarläger vinterläger  

    

Längd, dygn 

Totalt  
 

Vargungar  
 

Äventyrsscouter  
 

Deltagarantal 

  

Vargungar  
 

Äventyrsscouter  
 

Spejarscouter  
 

Explorerscouter  
 

Roverscouter  
 

Äldre ledare  
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Läger 5 

 
  
sommarläger vinterläger  

    

Längd, dygn 

Totalt  
 

Vargungar  
 

Äventyrsscouter  
 

Deltagarantal 

  

Vargungar  
 

Äventyrsscouter  
 

Spejarscouter  
 

Explorerscouter  
 

Roverscouter  
 

Äldre ledare  
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