
AKTIVITETSFÖRSLAG TILL KÅRERNA
OM FÖRBUNDETS LOGON



Till näst har vi listat några aktiviteter för att stöda kårens ledare i 
att ta upp logoärendet med de olika åldersgrupperna. Materialet 

är tänkt att fungera som inspiration och stöd, men man kan 
modifiera materialet så att det passar gruppens nivå. En 

direktlänk till ytterligare info finns inkluderad i presentationen.



VARGUNGAR, ÄVENTYRSSCOUTER 
& SPEJARSCOUTER

VU-aktiviteter : Jag bekantar mig med kåren

ÄVE-aktiviteter : Äventyrsscoutlaget och kåren / Den egna kåren

SPEJAR-aktiviteter: Påverka / Förhållandet till samhället: Att bekanta sig 
med kåren

Scouten lär sig mera om kåren och samtidigt om scoutingen som en 
större organisation. Man kan även berätta om scoutingens historia. 
Stödmaterial hittas här

En kort introduktion om FiSSc och relationen till Kåren (se stödmaterial 
i följande slides)

Efter en kort introduktion kan man berätta om att FiSSc ska välja en ny 
logo. Sedan kan man be scouterna komma med egna bidrag ELLER gå 
igenom de bidrag som finns, och ha en omröstning

Följande slides fungerar som botten för att ta upp ärende –tanken är 
inte att man måste visa alla slides, utan det kan anpassas enligt behov

https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/vargungarna-7-9-v/valkommen-till-scoutingen/jag-bekantar-mig-med-karen/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/valkommen/aventyrsscoutlaget-och-karen/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/aventyrsscouter-10-12-ar/vaster/den-egna-karen/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/spejarscouter-12-15-ar/samhallsetappen/paverkan/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/spejarscouter-12-15-ar/samhallsetappen/forhallandet-till-samhallet-att-bekanta-sig-med-karen/
https://www.scout.fi/fissc/scoutfakta/historia/


INFO OM FISSC FÖR DE YNGRE
Det finns nästan 60 000 scouter i Finland

Det finns över 700 kårer i Finland 

För att alla scouter i Finland ska kunna göra samma saker, finns det en så kallad 
centralorganisation – Finlands Scouter. Alla scouter i hela Finland hör till Finlands Scouter.

Eftersom Finland Scouter arbetar på finska, men scoutingen är tvåspråkig så finns det även 
en organisation som kallas för Finlands Svenska Scouter. Finlands Svenska Scouter brukar 
förkortas och kallas för FiSSc (som fisken i havet, men skrivet på ett annat sätt)

FiSSc finns till för att se till att scouting går att göra på svenska. T.ex. scoutprogrammet, det 
som vi gör på möten, är ett program som Finland Scouter arbetat fram och som FiSSc sedan 
översatt för att vi ska kunna scouta på svenska

FiSSc stöder kårerna i att förverkliga (göra) scoutmöten. De ordnar även kurser, evenemang 
och läger som man får delta på, och producerar allt möjligt material som är nyttigt för 
kårerna.



FISSC HAR 61 KÅRER 
SOM SYNS PÅ KARTAN

FISSC HAR CA 4000 
MEDLEMMAR
à hur många medlemmar 
har er kår? 



KÅRENS STYRELSE OCH FISSCs STYRELSE
Kårens verksamhet leds av kårstyrelsen (presentera gärna er styrelse och vad ni gör)

Även FiSSc leds av en styrelse (se bild nedan). FiSSc styrelse uppgift är att stöda kåren och 
dess styrelse i att leda kåren. Dessutom ornar FiSSc utbildningar, och evenemang för alla 
åldersgrupper samt Förbundsläger – visst är ni på väg på Najs 2020?



NY LOGO?

Alla 61 kårer som är medlemmar i FiSSc, kan ge FiSSc:s styrelse uppdrag om det finns något 
som de känner att FiSSc:s styrelse borde göra – på detta sätt har kårerna möjlighet att 
påverka vad FiSSc gör.

För några år sedan kom det en begäran om att FiSSc:s styrelse ska göra logoförslag till en 
ny logo.

Alla kårer kommer den 21.3.2020 att bestämma vilken logo det kommer att bli - den syns 
t.ex. på scoutriggen (berätta vad en rigg är)

Vilken logo tycker ni är bäst? 

Gör er egen logoversion!

Bestäm hur ni röstar!

Berätta varför ni tycker bäst om den ni tycker bäst om? 



FÖRSLAG 1: FISSCS NUVARANDE LOGO 



FÖRSLAG 2 



FÖRSLAG 3 



FÖRSLAG 4 



FÖRSLAG 5 



FÖRSLAG 6 



FÖRSLAG 7 







EXPLORERSCOUTER
Aktiviteter: Vi bekantar oss med FiSSc och 
eller FS / Världen utanför kåren / 
Påverkan

Berätta om förtroendeuppdrag i FiSSc, samt 
mera detaljerat om FiSSc som organisation. 

Om man vill ha temat ”påverkan” – kan man 
fundera hur man kan påverka inom FiSSc, 
och ta logoärendet som ett exempel.

https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/explorerscouter-15-17-ar/verksam-i-karen/vi-bekantar-oss-med-fisscs-och-eller-fs-verksamhe/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/explorerscouter-15-17-ar/en-del-av-samhallet/varlden-utanfor-karen/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/spejarscouter-12-15-ar/samhallsetappen/paverkan/


ROVERSCOUTER OCH 
ÄLDRE LEDARE

AKTIVTET: Scoutkåren som en medlem av 
FiSSc / Scoutkårens beslutsfattande / 
Röstning

Berätta om förtroendeuppdrag i FiSSc, samt 
mera detaljerat om FiSSc som organisation. 

Om man vill ha temat ”påverkan” – kan man 
fundera hur man kan påverka inom FiSSc, 
och ha logo ärende som ett exempel. 

https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/roverscouter-18-22-ar/scoutkaren/scoutkaren-som-en-medlem-av-fissc/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/roverscouter-18-22-ar/scoutkaren/scoutkarens-beslutsfattande/
https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/roverscouter-18-22-ar/paverkan-2/rostning/


OM NI VILL HA MERA STÖD ELLER 
MATERIAL

kan man kolla på scout.fi eller vara i 
kontakt med Daniela från styrelsen



STYRELSENS KONTAKTUPPGIFTER
Victor (Scoutchef) tel. 040 190 6406

Daniela (Vice scoutchef) tel. 040 503 1866

Jockum (Program) tel. 050 340 5723

Matilda (Mångfald) tel. 044 320 0296

Mixo (Kårstöd) tel. 040 0764 884

Fanny (Kårstöd 2) tel. 040 963 6771

Ninni (Utbildning) tel. 040 081 7644

Alla nås också på förnamn.efternamn@scout.fi



Esityksen valokuvat: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Atte Kesti / Suomen Partiolaiset#fissc #partioscout

TACK FÖR ATT DU TOG DEL AV MATERIALET!

Bilder: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Atte Kesti, Josefiina Lilja, Eeva Helle, Nico Holmberg / Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter

www.scout.fi

http://www.scout.fi/

