
VÅRMÖTE 2020



1. MÖTET ÖPPNAS

FSFSF & FiSSc & FSSF



Praktiska arrangemang
Vi har mikrofonerna av då vi 
inte talar

Man ber om taltur genom att
använda markeringsfunktionen i 
Teams

Vi respekterar varandra, och
talar inte i mun på varandra

Man kan även skriva i chatten –
vi följer med den under mötets
gång.

Alla ärenden och beslutsförslag
presenteras i powerpointen

• Stig upp varje gång du hör
ordet FiSSc om du vill (vi har
även en bensträckare i mitten)

FÖRSTA GÅNGEN PÅ VÅRMÖTE?

Fråga om något är oklart! Om
du tycker något är oklart, är du 
knappast den enda som tänker
så :)



STYRELSEN 2020

• Victor Spiby, Scoutchef

• Daniela Karlsson, Vice Scoutchef

• Jockum Lundsten, Scoutfostran & Program

• Matilda Wenman, Mångfald & Trivsel

• Mikaela "Mixo" Korin-Niemi, Kårstöd

• Nina "Ninni" Martin, Utbildning

• Fanny Aaltonen, Kårstöd 2



2. VAL AV ORDFÖRANDE 
OCH SEKRETERARE

FSFSF & FiSSc & FSSF

Beslutsförslag: Anni Dalén väljs till mötesordförande och Jonna Sahala till 
mötessekreterare



3. KONSTATERANDE AV 
MÖTETS LAGLIGHET OCH 

BESLUTFÖRHET
FSFSF & FiSSc & FSSF

Beslutsförslag: Mötet konstateras vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört



4. VAL AV TVÅ 
RÖSTRÄKNARE OCH TVÅ 
PROTOKOLLJUSTERARE

FSFSF & FiSSc & FSSF



5. NAMNUPPROP OCH 
FASTSTÄLLANDE AV 

RÖSTLÄNGD
FSFSF & FiSSc & FSSF



RÖSTLÄNGD
17 kårer på plats, med totalt 51 röster



6. FASTSTÄLLANDE AV 
ARBETSORDNING

FSFSF & FiSSc & FSSF

Beslutsförslag: Arbetsordningen för mötet fastställs



7. FASTSTÄLLANDE AV 
STYRELSENS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR FISSC



FISSCÅRET 2019



JANUARI
Scoutledarträff på Åland 13.1

Vårsemi för förtroendevalda 
19-20.1 i Esbo

Educa-mässan 25-26.1 i 
Helsingfors



FEBRUARI
Gruppledarutbildning för 
Explorerscouter, 2-3.2 i Noux

UTE-1 16-17.2 i Karperö



MARS
Spejardagar 2-3.3 i Borgå

Båtförarkurs & 
Skärgårdsskepparkurs 8-10.3 i 
Esbo

FiSSc vårmöte 21.3 i 
Helsingfors

UTE-1 beställningskurser i 
Raseborg & Sibbo

Första Hjälpen 1&2 i Vasa och 
Åbo

TG-129 kursdel 1



APRIL
Megaexplosion, 6-7.4 i Vasa

Scoutledarträffar 27.4 i 
Helsingfors & Åbo

Navigatortalko 28.4

Scoutveckan 22-28.4



MAJ
Spejardagar 4-5.5 i Vasa

Sök & Finn 11-12.5 i Sibbo

Stafettkarnevalen 17-18.5

GuldFiSScträff 26.5 i 
Helsingfors



JUNI
FiSScFjäll VI 8-16.6 i Muonio

Skärgårdsseglats 1 24 - 28.6 
Helsingfors – Kasnäs

Skärgårdsseglats 2 29.6 – 3.7

Eskader & På Rätt Köl 29.6 –
3.7



JULI
Skärgårdsseglats 3 4-8.7 
Nagu – Nystad

Kustseglats 9-14.7 
Nystad – Stockholm

Offshoreseglats 15-24.7 
Stockholm - Helsingfors



AUGUSTI
Nybörjarseglats 9-11.8 i 
Helsingfors

Utepaddel 16-18.8 i Vasa

Yes We Can! Seglats 16-18.8 i 
Åbo

Grundutbildning för 
scoutledare (2/2) 16-18.8 i 
Österbotten

Scoutledarträff på Åland 17.8

Ledareldar 30.8.-1.9.2019



SEPTEMBER
Coachträff 6-7.9

Utebildning 13-15.9

Scoutledarträffar 21.9 i 
Jakobstad, Vasa, Åbo och 
Helsingfors

UTE 2 27-29.9 i Seitseminen



OKTOBER
Grundutbildning för 
scoutledare (1/2) 11-13.10 i 
Åbo

Finlands Scouters nationella 
evenemang för 
Explorerscouter: Explo 19-
20.10



NOVEMBER
Sjöräddningskurs 1-3.11, Lojo 
& Bågaskär

Roverscout & Ledardagar8-
10.11 i Lovisa

Spejardagar 16-17.11 på 
Ahtela

Grundutbildning för 
scoutledare (2/2) 22-24.11 i 
Åbo

Första hjälpen 1 23-24.11 i 
Vasa



DECEMBER
Styrelsens sista möte

Utvärdering och avslutande 
av året (både för 
styrelsemedlemmar och 
grupper)



ÖVRIGT 2019
Vi identifierade ett behov av att 
utveckla vårt tillväxtarbete, vilket 
resulterade i kårstöd 2

Vi godkände en kommunikations- och 
marknadsföringshelhet för förbundet

Förbundshalsduken godkändes och 
logoarbetet fortskred

Vi arbetade med att förtydliga 
uppdragsbeskrivningar och 
handslagsprocessen för 
förtroendevaldas uppdrag

• Vi såg över organisationsschemat 



ÖVRIGT 2019
Samarbeten och synlighet i 
Svenskfinland (Stafettkarnevalen, Educa, 
förbundsarenan)

Kontinuerlig dialog med FS på styrelse-
och ordförandenivå samt mellan olika 
grupper och scoutrådet

Najs 2020

Stöd + koordinering för över 100 
förtroendevalda i ca 20 grupper (+ 
många staber)

Löpande verksamhet - stöd till kårer, 
understöd, information, webbsidor, 
programsatsningar osv



SLUTSATS AV FISSCÅRET 2019
• KÅRER

• 61 st. (2018: 64 st.)

• TOTALT ANTAL MEDLEMMAR

• 4680 personer under 2019 (2018: 4793)

• SCOUTLEDARFULLMAKT

• 27 fullmakter delades ut 2019

• UTMÄRKELSETECKEN

• Totalt delades 83 tecken ut



SLUTSATS AV FISSCÅRET 2019
• BÅTFÖRARCERTIFIKAT

• 1 certifikat delades ut 2019

• EVENEMANG

• 57 st.

• TOTALT ANTAL DELTAGARE PÅ EVENEMANG

• 1306 personer

– TOTALT ANTAL FRIVILLIGA INOM FÖRBUNDET

• 147 personer vid årets slut

– ANSTÄLLDA INOM FÖRBUNDET

• 7,3 årsverken fördelade på 9 personer under 2019



FS SVENSKA
Enligt vårt samarbetsavtal med Finlands Scouter (FS) sköter vi den 
landsomfattande svenskspråkiga scoutverksamheten

För detta ändamål får vi ett ekonomiskt understöd från FS (2019: 351 304 
euro)

FS Svenska Verksamhetsberättelse berättar vad vi gjort med de pengarna

Vi gjorde bl.a. följande: marknadsföring av youtube-kampanjen Koitos och
scoutveckans vuxenrekryteringskampanj, förverkligandet av förskole- och
skolkampanjerna, förändringar i datahanteringsprocesser till en följd av GDPR, 
adventskalenderkampanjen på svenska, nya hemsidor för förbundet, nya
materialbanken togs i bruk, innehåll på sociala medier, översättning och
implementering av diverse material från FS, planering och marknadsföring av 
Explo på svenska, marknadsföring av och stöd till de svenskspråkiga på
Världsscoutjamboreen och Explorer Belt, samarbeten kring Pride, dialog med 
Borgå Stift



7. FASTSTÄLLANDE AV 
STYRELSENS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR FSFSF



ÅRSBERÄTTELSE 2019
• 100 vistelsedygn och 137 personer (79 dygn, 140 personer år 2018)

• FiSScFjäll VI ordnades

• Underhåll och drift av Kåtan och Baby-Kåtan

• Disponent Otto Björkestam

• Intendent Jannike Store



ANTAL BESÖKARE PER ÅR & 
DYGN SPENDERADE PÅ KÅTAN
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KÅTAN
Spejarscoutlägret FiSScFjäll VI
ordnades 8-16.6 på Kåtan.

I lägret deltog 79 spejarscouter 
och 20 roverscouter och ledare 
förverkligade lägret. 

33 kårer var representerade på 
lägret. 



KÅTAN
• År 2019 byggdes ett nytt vedlider 

och det organiserades om i lidret.

• Nya intendenten (Linda Sointu) 
och disponenterna (Fredrik Aspö 
och Dennis Saxén) inleder sina 
uppdrag under sommaren 2020.



VÄLKOMMEN TILL KÅTAN!
Närmare information finns på www.scout.fi/katan

http://www.scout.fi/katan


BENSTRÄCKARE!



8. REVISORERNAS OCH
INVENTERINGSMÄNNENS

BERÄTTELSER









9. FASTSTÄLLANDE AV 
BOKSLUT FISSC



OM RÄKENSKAPSÅRET 2019

• Värdepappersmarknaden gjorde en dykning i slutet av 2018, men 
återhämtade sig under 2019, vilket avspeglas i värdet på våra
värdepapper med ca 21 000 euro mer än budgeterat

• Cirka 25 000 euro i kostnader för Najs 2020 som uppstod under 
2019 har bokförts på 2020, och syns därför inte som kostnader i
resultatet för 2019 trots att vi använt pengarna

• Våra förtroendevalda har i större utsträckning utnyttjat digitala
möten, vilket rejält minskat på resekostnader jämfört med 
budgeten. Detta är miljövänligt och tidseffektivt.

• Postningskostnaderna har minskat rejält jämfört med budget, då
allt mer sköts elektroniskt.

• Slutresultatet är ett överskott på 47 281,56 euro



TIDIGARE RÄKENSKAPSPERIODERS 
RESULTAT



INTÄKTER 2019

Totala inkomster 862 533,28 euro



KOSTNADER 2019

Totala kostnader –815 251,72 euro



9. FASTSTÄLLANDE AV 
BOKSLUT FSFSF



FSFSF RÄKENSKAPSÅR 2019

• Ordinarie verksamheten visar ett underskott på 5719,80 euro

• Värdepappersmarknaden gjorde en dykning i slutet av 2018, men 
återhämtade sig under 2019, vilket avspeglas i värdet på våra 
värdepapper med ca 35 000 euro mer än budgeterat samt med ca 
23 000 euro mer vinst från försäljning av värdepapper och ränte-
och dividendinkomster än budgeterat

• Slutresultatet är ett överskott på 41 682,68 euro

• FSFSF har en aktieportfölj på 725 554,09 euro

• FSFSF har 34 794,86 euro på banken

• FSFSF äger mark och byggnader till ett värde av 26 900,63 €



TIDIGARE RÄKENSKAPSPERIODERS 
RESULTAT



INTÄKTER 2019



UTGIFTER 2019



10. BESLUT OM BEVILJANDE 
AV ANSVARSFRIHET FÖR 

STYRELSEN OCH DE ANDRA 
REDOVISNINGSSKYLDIGA

FiSSc, FSFSF & FSSF

Beslutsförslag: Mötet beviljar ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga



11. UTFYLLNADSVAL TILL 
STYRELSENS TRE LEDIGA 

POSTER
FiSSc, FSFSF & FSSF



KANDIDATER
• Marknadsföring & kommunikation

• XX

• Ledarstöd

• Kim Backlund (Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna)

• Samhälle

• XX



12. DELEGATION TILL 
FINLANDS SCOUTERS 

MEDLEMSMÖTE & 
BEVILJANDE AV FULLMAKT 

ÅT STYRELSEN ATT 
KOMPLETTERA 
DELEGATIONEN



KANDIDATER
Jens Back (Scoutkåren Vasa Korsfarare)

Veera Granroth (Sjöscoutorganisationen Fribytarna)

Mikaela "Mixo" Korin-Niemi (Flickscoutkåren Åbo Vildar)

Niklas Kumpulainen (Sjöscoutkåren Vikingarna)

Robert "Bobbis" Lecklin (KFUM:s Scouter Kamraterna)

Didrik "Didde" Lundsten (St Simons Sjöfararna)

Jockum Lundsten (St Simons Sjöfararna)

Alma Lüttge (Scoutkåren Vasa Korsfarare, Sjöscoutkåren Sailors)

Filip Nyman (Scoutkåren Pojkarna)

Jannica Savander (Grankulla Scoutkår)

Victor Spiby (Helsingfors KFUK/M Scouter)

Melina Weckman (Grankulla Scoutkår)

Matilda Wenman (Helsingfors Scoutkår Spanarna)



13. VAL AV REKRYTERINGS-
KOMMITTÉNS 
ORDFÖRANDE

FiSSc



KANDIDATER
• Ingen har på förhand meddelat att hen kandiderar. Önskar 

någon ställa upp för uppdraget?



14. FASTSTÄLLANDE AV 
REKRYTERINGS-

KOMMITTÉNS MEDLEMMAR
FiSSc



KANDIDATER
• Ingen har på förhand meddelat att hen önskar 

kandidera. Önskar någon ställa upp?



15. ÖVRIGA ÄRENDEN

FiSSc, FSFSF, FSSF



INFORMATIONSÄRENDEN



FÖRBUNDSLÄGRET NAJS 2020
Förbundslägret 2020 
inhiberades pga Covid-19 
eftersom vi följer regeringens 
restriktioner för sommaren

Förbundsstyrelsen har 
utarbetat en Plan B 
tillsammans med staben och 
kansliet



NAJS 2020 – PLAN B
Plan B delas in i flera olika 
skeden, med olika satsningar 
per skede

Skede 1: Materialpaket till 
kårerna i ”Najs-anda”

Skede 2: FiSScFjäll 2021

Skede 3: Explorer & 
Roverscoutevenemang 2021 



FISSCFJÄLL VII - 2021
FiSScFjäll VII ordnas i juni 
2021 (9-17.6 inkl. resor)

Målgruppen för lägret är 
spejarscouter

Ansökan för lägerchefstrion är 
öppen fram till 12.6

Vid frågor kan man vara i 
kontakt med Jockum eller 
Laura från programgruppen.



SCOUTVECKANS 
VUXENREKRYTERINGSKAMPANJ

Sker under veckorna 35 och 
36

FiSSc har 15st evenemang 
anmälda till kampanjen, wow! 

En påminnelse till anmälda 
kårer: beställningen av 
material, bl.a. en banderoll 
och klistermärken ska göras 
senast 14.6!



FISSCAKADEMIN 2020
FiSScAkademin ordnas i Karis 
på Lärkkulla 24-25.10

Stabchef: Alma Lüttge

Höstmöte & Chefsträff i 
samband med evenemanget

Anmäl om du har intresse att 
vara med och förverkliga 
evenemanget



KUKSA

Kommer nya visuella 
egenskaper på hösten

Mera användarvänlig layout 
för enskilda användare: 
scouter och föräldrar

Kårerna sköter fortfaranden 
ärenden i den gamla layouten

Så fort det är lanserat, 
kommer vi att ordna 
webbutbildningar för kårerna



0365 OCH TEAMS – FÖR 
KÅRER

Möjlighet för kårerna att
överföra styrelsearbete
och dokumentförvaring
till ett gemensamt o365 
utrymme i Teams.

Tillgång till en 
scout.fi mailadress, 
sharepoint och Teams

Gäller flera olika poster
inom kårens styrelse (som
har rätt att få en O365-
adress)

Mera info hittas i Chefspo
sten – hittas på scout.fi --
> sök "Chefsposten"

Vid problem kan du 
höra dig av till
frida.lundberg@scout.fi

mailto:frida-lundberg@scout.fi


FS 
PERSONALOMSTRUKTURERING

Finlands Scouter (FS) och distrikten utreder som bäst ett nytt
sätt att arbeta, där alla scoutanställda skulle vara anställda
av FS

Detta skulle minska på överlappande arbete och hämta de 
anställda närmare kårerna

Då utredningen är klar tar alla distrikt beslut om de övergår
till denna modell eller inte, med målet att det tas i bruk i
januari 2022

Vi har meddelat FS att vi står utanför denna utredning då vi 
inte inom de ramar som nu presenterats ser ett scenario där
vi ger upp våra anställda som skulle gynna våra kårer

Genomförs förändringen medför det ändå stora förändringar i
hur vi samarbetar med FS och distrikten



TILL VÅRMÖTET INLÄMNADE 
MOTIONER TILL STYRELSEN

Inga inkomna motioner



MOTION FRÅN HÖSTMÖTET
lnformationsgången, diskussioner och reflektioner kring viktiga ärenden i Förbundet har på senare 

tiden alltmer gått till att ske på sociala medier i sista minuten. Informationsgången är 

dessutom råddig och blandas in med andra hälsningar som publiceras i Facebookgruppen 

FiSSc-ledare. Detta är problematiskt då alla inte är aktiva på dessa sociala medier och 

diskussionen sker i en stängd grupp var alla inte är medlemmar. Vi föreslår att man kunde hitta 

ett annat passligt medium för att föra diskussionen om de olika ämnena som tas upp på 

förbudets vår- och höstmöten. Lägesrapporter från styrelsen angående vad som är aktuellt i 

förbundet och beslut som görs, så att medlemmarna kan diskutera dem på samma sätt. 

Möjligheten att kommentera på ärenden som behandlas i förbundet är ytterst viktig, så bara 

spridning av information via publicerade texter på hemsidan eller via e-post är inte 

tillräckligt. Vi hoppas att i framtiden kunna ta del mera öppet och i realtid om beslut, problem, 

projekt som pågår i förbundet samt ha ett forum där alla kan ta del av och sakligt kommentera 

de rådande ärenden.

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna & Sjöscoutkåren Vikingarna



MOTIONSSVAR:



Förbundet har många officiella kanaler för att förmedla 
information om vad som är på gång. Till dessa hör bland annat 
webbsidorna, kårposten, chefsposten och scoutposten. Större 
ärenden inkluderas ofta i flera av dessa, men i något olika format 
eftersom målgrupperna delvis skiljer sig från varandra.

Ett komplement till dessa kanaler skapades augusti 2019, då ett 
ledarbrev skickades ut till alla 18-år fyllda ledare. Ledarbrevet 
skickas ut två gånger per år och innehåller bl.a. aktuella ärenden 
och tips för ledare. Brevet når även dem som inte är så aktiva 
inom kårverksamheten.

För att ytterligare öka på styrelsearbetets synlighet, och för att 
bättre synliggöra vad förbundets verksamhetsområden håller på 
med, började förbundsstyrelsen i januari 2020 lägga upp 
regelbundna inlägg och uppdateringar på scoutmedier-sidan. Vi 
hoppas att sidan besöks av många FiSScar och att inläggen t.ex. 
delas och diskuteras i kårernas egna kanaler.



Det är en utmaning att skapa tillfällen för diskussion och reflektion i ett 
förbund som är så utspritt som vårt. Därför är scoutledarträffarna som 
ordnas på fem orter, bland de viktigaste evenemangen vi har, eftersom 
de samlar både kåraktiva, förbundsaktiva och anställda och möjliggör 
diskussion och behandling av gemensamma ärenden. Vi hoppas att 
kårerna aktivt deltar i träffarna även i fortsättningen. Ett annat viktigt 
forum är medlemsmötena och andra stora evenemang eller satsningar 
(t.ex. ledareldarna, förbundslägret eller kårturnéer).

Sociala medier är ytterligare forum för diskussion och för att ställa 
frågor med låg tröskel. Facebook (både den officiella sidan och gruppen 
FiSSc-ledare) har en stor användarbas, och därför har förbundet valt att 
synas även där. Förutom Facebook upprätthåller vi kanaler på Instagram, 
Twitter, Snapchat och Youtube. Vi vill särskilt lyfta upp instagramkontona
“fissc” och “fisscstyrelse”, som i huvudsak upprätthålls av 
förtroendevalda. Tanken är att vi via dessa kanaler kommer nära så 
många av våra medlemmar som möjligt.



Vi vill också uppmuntra medlemmar att i ännu större utsträckning ta direkt 
kontakt med styrelsemedlemmar, anställda, coacher och andra 
förtroendevalda för att diskutera ärenden som väcker frågor. Vi är 
tillgängliga per e-post, telefon och flera andra kanaler och vi för mer än 
gärna diskussion om vad som är på gång. Direkt, muntlig kommunikation är 
ändå nästan alltid bättre än kommunikation i textform, oavsett plattform.

Vi vill också påminna om att det bästa sättet att vara med redan i 
beredelsefasen av olika projekt och andra satsningar, är att ställa upp i 
arbetsgrupper, staber och som förtroendevalda. Ju fler av kårens ledare som 
är förbundsaktiva, desto större är kårens påverkningsmöjligheter och insyn i 
förbundsarbetet. Lediga uppdrag hittas på uppdragsbörsen på scout.fi. 
Förbundets interna kommunikation sker vi Microsoft Teams, vilket alla som 
har ett förtroendeuppdrag har tillgång till då de fått sitt uppdrag. Genom 
denna kanal, kan man bekanta sig med saker som är på gång, eller kommer 
att hända i framtiden. Därmed har alla förtroendevalda möjlighet att 
förmedla information vidare i ett tidigt skede till sina egna kårer.



Styrelsen kommer alltså inte att utöka antalet medier för 
kommunikation, men vi kommer att jobba vidare med att 
sänka tröskeln för att ta kontakt och för att synliggöra det 
arbete som görs på olika nivåer.

Ifall våra medlemmar har ett konkret förslag på en 
kommunikationskanal som skulle fungera bättre, tar vi gärna 
emot den information och arbetar vidare med den. En 
kommunikationsenkät som gjordes under våren 2020 ska 
hjälpa till med att kartlägga läget, men för tillfället ser vi 
inte ett behov att utöka till ännu en kanal, utan effektivera 
användningen av existerande kanaler. Sist men inte minst, 
vill vi lyfta fram att kommunikation fungerar bäst då den sker 
åt två håll och att alla parter är aktiva.



16. MÖTET AVSLUTAS

FiSSc, FSFSF, FSSF



VI ÖNSKAR ER EN SUPER FIN 
SOMMAR, OCH HOPPAS NI FÅR 

EN FIN START PÅ HÖSTEN <3



TACK FÖR ATT NI VAR MED! <3
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