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FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND r.f. - FSFSF 
ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2019 
Styrelsens förslag till vårmöte 21.3.2020  
 
 
Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f. (FSFSF) grundades år 1928. 
 
Verksamhet 
Flickscoutförbundets ordinarie verksamhet omfattar underhåll och drift av 
fjällstugorna Kåtan och Baby-Kåtan samt scouternas fjällverksamhet. Fjällstugorna i 
Muonio ägs av Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f. och används av 
finlandssvenska scouter. För fjällstugornas skötsel och bruk följs långtidsplanen för 
Kåtan. Vikten ligger på långsiktigt upprätthållande och engagerande av scoutkårerna 
att använda Kåtan för fjällverksamhet. Allmänt underhåll har setts till längs med året 
med hjälp av extern köptjänst. 

Spejarscoutlägret FiSScFjäll ordnades 8-16.6 på Kåtan. I lägret deltog 79 spejarscouter 
och 20 roverscouter och ledare förverkligade lägret. 33 kårer var representerade på 
lägret. Lägrets viktigaste programpunkt var den några dygn långa vandringen som 
deltagarna företog indelade i fyra underläger, då de bekantade sig med fjällnaturen 
och utökade sina kunskaper om vandring. Deltagarna bekantade sig också med Kåtan 
och gjorde mindre utfärder i Kåtans omnejd. 

 

Kåtan och Baby-Kåtan 
Vistelserna på Kåtan har ökat men fortfarande finns utrymme att effektivera 
användningen av fjällstugorna. Den främsta målgruppen är scoutkårerna. Under året 
byggdes ett nytt vedlider på området. Detta frigjorde utrymme i förrådet vilket nu är 
röjt och sorterad så att alla saker har sin egen plats. Det största enskilda evenemanget 
som ordnades på Kåtan 2019 var spejarscoutlägret FiSScFjäll med 79 deltagare och 20 
ledare från sammanlagt 33 kårer. 

Brukarstatistik för fjällstugan 1997–2019  
Kåtan & Baby-Kåtan 

År Dygn/år Personer 
totalt 

2019 100 137 
2018 79 140 
2017 92 116 
2016 69 138 
2015 80 120 
2014 49 53 
2013 75 183 
2012 66 55 
2011 74 449 
2010 77 157 
2009 79 121 
2008 80 120 
2007 59 75 
2006 48 38 
2005 58 57 
2004 43 76 
2003 49 70 



2002 109 124 
2001 85 94 
2000 41 32 
1999 101 121 
1998 84 106 
1997 84 99 

 
 
Förtroendevalda och organisation 
Kåtans förtroendevalda utgörs av en intendent och en disponent som är utsedda för 
två år åt gången. 
Under år 2019 har Otto Björkestam fungerat som Kåtans disponent och Jannike Store 
som intendent. Kansliets Kåtan-kontaktperson har varit förbundskoordinator Frida 
Lundberg. Tre personer från styrelsen, Daniela Karlsson, Nina Martin och Jockum 
Lundsten har tillsammans skött Kåtankontakten för styrelsen. 
 
Den regelbundna skötseln av fastigheten sköts via externa tjänster. Henry Nuutinen 
sköter uppvärmning av Kåtan och Baby-Kåtan samt mindre serviceuppdrag. 
 
Flickscoutförbundets styrelsemöten hölls traditionellt i samband med Finlands 
Svenska Scouter r.f.:s styrelsemöten. Sammanlagt sammanträdde FSFSF-styrelsen till 
fyra protokollförda möten. 
 
Styrelsens sammansättning 
Victor Spiby, ordförande  
Daniela Karlsson, vice ordförande 
Mikaela Korin-Niemi, ledamot 
Jockum Lundsten, ledamot 
Alexandra Lindahl, ledamot  
Nina Martin, ledamot 
Emil Warras, ledamot 
Matilda Wenman, ledamot 
 
Jonna Sahala, sekreterare 
 
Arbetsutskottet 
Victor Spiby, ordförande  
Daniela Karlsson, medlem 
Mikaela Korin-Niemi, medlem 
Jonna Sahala, medlem 
 
 
Ekonomi 
Flickscoutförbundets egendom är placerad främst i värdepapper. 
Värdepappersportföljen sköts av Ålandsbanken Asset Management. 
Flickscoutförbundet uppbär inte medlemsavgift.  
Irres Internationella fond utdelar stipendier åt kvinnliga scoutledare för internationell 
scouterfarenhet. Irres stipendium utdelades till Maja Löfgren från Sjöscoutkåren 
Stormfågeln för internationell scoutresa. 

Flickscoutförbundets egendom förvaltas av Ålandsbanken Private Banking och 
avkastningen eller en del av den används enligt skilda styrelsebeslut och enligt budget 
för att stöda den finlandssvenska scoutverksamheten.  



Resultat 
Den ordinarie verksamheten uppvisar ett underskott om –5 719,80 euro (2018: -
11 405,55 euro och 2017: -10 937,02 euro) mot ett budgeterat underskott om – 16 455 
euro. Placerade medel visar ett överskott om 12 655,99. Totalt visar resultaträkningen 
ett överskott om 41 682,68 euro (2018: -31 970,62 euro och 2017: -18,64 euro och 2016 
ett överskott om 5 132,51 euro). De specificerade resultaten framgår av resultat- och 
balansräkningen. 
 
Marknaden för placeringar var i slutet av året stark och då detta beaktas mot 2018 års 
svaga läge betyder det att nedskrivningarna blev jämförelsevis låga -3 524,69 euro. 
 
 
Revisor 
Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers har fungerat som förbundets revisor och där 
som ansvarig revisor Petter Lindeman (CGR).  
 


