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UPPDRAGSBESKRIVNING: 
KÅRCHEF N A M N  D A T U M

 KÅRCHEFENS UPPGIFTER ALLMÄNT OM UPPDRAGET

 UTVECKLING OCH STÖD

KÅRENS  
ADMINISTRATION
Kårchefen

 leder kårens verksamhet 
i sin helhet.

 fungerar vanligtvis som 
styrelsens ordförande och 
sammankallar och leder 
kårens möten enligt god 
föreningspraxis.

 säkerställer att kåren har 
en fungerande styrelse och 
ledarkår och ser till att arbetet 
fördelas tillsammans med 
styrelsen.

 representerar kåren på 
officiella tillställningar, 
fungerar som kårens 
representant och 
namntecknare och uttalar sig 
vid behov om kårens officiella 
åsikt. 

KÅRENS  
KOMMUNIKATION

 Kårchefen ser till att kårens 
kommunikation fungerar bra 
och är ändamålsenlig för alla 
centrala målgrupper 
(kårstyrelsen, ledare, föräldrar, 
intressegrupper, 
samarbetspartner med flera). 

KÅRENS EKONOMI 
OCH EGENDOM
Kårchefen

 ser till att kårens ekonomi 
sköts korrekt och planenligt. 

 ser till att understöd och 
bidrag ansöks om och 
redovisas vid rätta tidpunkter 
och enligt givna anvisningar.

 tar ansvar för att kårens 
egendom underhålls. 

SAMVERKAN  
MED KÅRENS  
SAMARBETSPARTNER
Kårchefen

 håller kontakt med kårens 
samarbetspartner, till exempel 
FiSSc, församlingen, föräldra- 
eller understödsföreningen 
eller motsvarande 
intresseorganisationer, 
staden/kommunen och andra 
föreningar i kårens omgivning. 

 håller kårens ledare 
uppdaterade om viktiga 
evenemang som arrangeras 
av samarbetspartner och om 
annan verksamhet som berör 
kåren.

 deltar i FiSSc:s 
scoutledarträffar och 
samarbetar med andra kårer 
i närheten (inom kårteamet, i 
området eller förbundet).

UTVECKLING AV 
KÅRENS VERKSAMHET
Kårchefen

 leder planeringen och 
utvärderingen av kårens 
verksamhet per termin, per år 
och på lång sikt. 

 utvecklar kårens verksamhet 
tillsammans med kårstyrelsen, 
ledarna och kårteamets 
coacher. 

 upprätthåller en vision av 
vad kåren kan uppnå då den 
är som allra bäst och sporrar 
andra till att utveckla sig 
själva och verksamheten.

 ser till att kårens årsrapport 
blir ifylld. 

UT- 
VECKLING 
INOM 
UPP- 
DRAGET

Kårchefen
• diskuterar regelbundet med kårteamets kår-

coach om hur det går att utvecklas inom sitt 
uppdrag. 

• deltar i träffar och möten riktade till 
kårchefer.

• deltar aktivt i utbildningar och andra 
evenemang som stöder uppdraget.KÅR- 

CHEFEN 
FÅR STÖD 
AV

• programchefen och uppdragschefen
• kårstyrelsen och övriga ledare
• kårens förra kårchef
• en mentor
• kårteamets kårcoach och andra coacher vid

behov
• FiSSc:s kansli
• träffar och möten riktade till kårchefer
• verktyg och material för kårchefer, bland annat

på scout.fi

KÅR- 
CHEFENS 
UT- 
BILDNING

• grundutbildning för scoutledare
• Tryggt tillsammans - webbkurs
• kårchefsutbildning
• fortsättningsutbildning, t.ex. Treklöver Gilwell

 y Kårchefen är föreningens 
ordförande. Hen ansvarar för 
kårens verksamhet och dess 
ledning.

 y Kårchefens uppgift är att 
leda kåren i enlighet med 
stadgarna och kårstyrelsens 
och föreningsmötenas beslut. 
Dessutom ska allmänna 
bestämmelser och anvisningar 
om scoutverksamhet följas.

 y Kårens föreningsmöte (årsmöte/
höstmöte/vårmöte) väljer 
kårchefen. Kårchefen ska vara 
minst 18 år gammal och ha 
scoutledarfullmakt. 

 y Chefstrion håller en gemensam 
grupphandslagsdiskussion och 
cheferna gör handslag med 
varandra. Någon av kårteamets 
coacher kan närvara vid 
handslagen.

 y Chefstrion gör regelbundet 
mellanhandslag med varandra 
och ett avslutande handslag 
då uppdraget tar slut.  

 y Under handslaget kommer 
man överens om hur 
länge personen har 
sitt chefsuppdrag. Det 
rekommenderas att man sköter 
ett chefsuppdrag i 2–6 år.  

 y  De här uppdragsbeskrivningarna är en modell för hur arbetsfördelningen 
i kårens chefstrio kan se ut. Målet är att kåren leds så att scoutfostran 
förverkligas, de frivilliga som förverkligar verksamheten mår bra och att kåren 
fungerar som en förening ska.  

 y  Det är viktigt att hela chefstrion tillsammans delar på uppgifterna och 
regelbundet diskuterar sinsemellan om hur arbetet ska fördelas och hur det 
fungerar i praktiken. Därför är det så viktigt att cheferna gör handslag med 
varandra: inledande handslag, mellanhandslag och avslutande handslag. 
Det är inte meningen att hela chefstrion gör allting tillsammans utan att 
uppgifterna delas så att var och en sköter en vettig helhet som är lämpligt stor.

 y  Chefstrion får stöd av kårteamets kår-, program- och uppdragscoach. De ger 
stöd i frågor som hör till respektive chefsuppdrag och sporrar cheferna att 
utvecklas i sitt uppdrag.   

SÄKERHET OCH 
TRYGGHET
Kårchefen

 deltar i att reda ut 
problemsituationer i 
kåren och ber om hjälp av 
kårcoachen och FiSSc:s kansli 
i svåra situationer. 

 känner till FiSSc:s 
kriskommunikationsplan och 
kan agera enligt den. 

 känner till Suomen 
Partiolaiset – Finlands Scouter 
ry:s säkerhetsföreskrifter och 
ansvarar för att de följs. 

 ansvarar för att kårstyrelsen 
har godkänt Tryggt 
tillsammans-anvisningen och 
att den integreras i kårens 
verksamhet. Kårchefen ser 
till att kåren har en utsedd 
trygghetsperson.  




