
DISKUSSION MED FÖRBUNDSSTYRELSEN

Scoutledarträffar 19-20.9.2020 – Förbundsstyrelsens pass



Resten av dagens tidtabell

12.15 Lunch

13.00-14.15 Diskussion med styrelsen (möjligt att lyssna online)

14.15-15 Guldtips om rekrytering till kårstyrelse och ledaruppdrag i 

kåren (endast på plats)



VÄLKOMNA!

HÄLSNINGAR FRÅN 
FÖRBUNDSSTYRELSEN!



STYRELSEN 2020

• Victor Spiby, Scoutchef

• Daniela Karlsson, Vice Scoutchef

• Matilda Wenman, Mångfald & Trivsel

• Mikaela "Mixo" Korin-Niemi, Kårstöd

• Nina "Ninni" Martin, Utbildning

• Fanny Aaltonen, Kårstöd 2

• Kim Backlund, Ledarstöd

Våra kontaktuppgifter hittas 
på scout.fi

Man får när som helst vara i 
kontakt med oss ☺
Vi finns till för er <3 



VUXENREKRYKAMPANJEN  
HUR GICK DEN?  



TACK till alla kårer som

deltog! Helt superfint

jobbat! 

14 evenemang

Sjöscoutkåren Stormfågeln, Kyrkslätt Scouter, 
Scoutkåren Pojkarna, Scoutkåren Tre Björkar, 
Nedervetil Scoutkår Vägvisarna, Jakobstads
Flickscouter, Scoutkåren Nybyggarna, Pargas Scoutkår
Skärgårdsvandrarna, Östersundom Scouter,  
Korsholms Spejare och Sjöscoutkåren Wasa
Fyrvaktare, Kristinestads Nybyggare, Kimito
Sjöscouter, Karis Gossarna

Virve från kansliet och Fanny från styrelsen
sammanställde idéer och hjälpte till på plats

De som deltog får gärna dela med sig av sina
bästa tips och tricks på t.ex. FiSSc ledare, sina
egna IG kanaler eller andra forum.



Övriga ärenden

FISSCFJÄLL 
sommaren 2021

EXRO- läger 
sommaren 2021 

Vill du förverkliga ett läger som aldrig 
gjorts förr? 

Vill du att de äldsta åldersgrupperna i 
FiSSc ska kunna samlas och skapa nya 
minnen och vänskapsband? 

Vill du vara med och göra ett 
oförglömligt läger av unga för unga? 

Gillar du utmaningar och 
äventyr

Får vandringar i fjällen dig att 
vakna till liv och adrenalinet 
att kicka in? 

Vill du spendera tid på ett 
ställe där solen aldrig går ner 
och dagen är så lång som du 
gör den till?



Läger i förbundet

Vi verkar ha lite dålig karma då det
gäller större läger..

– Styrelsens förslag inför höstmötet är
att nästa förbundsläger ska bli av 
sommaren 2024  och Nothamn
sommaren 2023 OM kårerna så önskar



Förändringar i 
Finlands Scouter (FS)



Finlands Scouters
personalomorganisering

Vad? 

Varför gick FiSSc inte med i det? 
Styrelsen har fört mycket diskussion
om olika alternativ.

Vi måste vara beredda på stora
förändringar på scoutfältet, trots att
FiSSc inte är med i omorganiseringen
→ kommer att kräva mycket
engagemang av FiSSc! Är vi beredda
på det?!



Förändringar inom
Finlands Svenska
Scouter (FiSSc)



FiSSc:s organisation 2021



Styrelseuppdrag i FiSSc
Hurudan bild har du av styrelseuppdrag i förbundet?

Hurudana egenskaper, eller hurudan kunskap behöver man?

Vad får man för stöd?

Vad skulle jag eller min kår få ut av att jag eller någon 
annan av oss ställde upp?

Hur många poster kommer det att finnas att fylla? Vem 
ställer upp för omval?

OM jag skulle vara intresserad – hur ska jag gå till väga?



Har du fått allt ut av 
ditt nuvarande

uppdrag? Är det dags
för nästa skostorlek?

Scoutchefer + 6 
styrelsemedlemmar

sökes

Vilja, förmåga och
en vision för 
scoutingen i 

Svenskfinland <3

Ställ upp till
FiSSc:s styrelse!



Bensträckare

Fundera på ett uppdrag du har haft
inom scoutingen som har varit 
riktigt roligt! Vad gjorde det roligt?

Stig sedan upp och leta efter
någon som du inte har talat med
idag och berätta om det minnet



Övriga
förbundsuppdrag



Vårt FiSSc

Vad betyder FiSSc för dig? För din kår? 
För alla oss svenskspråkiga scouter?

Vem påverkar i FiSSc?

Förbundet är just så starkt som sina  
medlemmar – och nu behöver vi 

verkligen ett starkt förbund!



GULDTIPS OM REKRYTERING TILL

KÅRSTYRELSE OCH LEDARUPPDRAG I 

KÅREN



EN LITEN PÅMINNELSE OM LOGO ÄRENDE SOM KOMMER UPP PÅ 
HÖSTMÖTE

MERA INFO HITTAS PÅ SCOUT.FI



Inför höstmötet
Diskussionstillfällen online

– 12.10 – styrelsens sammansättning och rekryteringsreglementet

– 14.10 – diskutera vad du vill

T.ex: logon, verksamhetsplanen + budgeten, framtida FiSSc

– 21.10 – valdebatt



FEEDBACK

Lärde du dig något nytt på träffen?

Kände du att du fick ut något av 
träffen?

– Vilket pass var lyckat?

– Vilket var mindre lyckat?

Vad kan vi göra bättre till följande
gång? 



Tack för oss! 


