
 

 
 

  

FISSC:S FÖRBUNDSHALSDUK 
 

ÄNTLIGEN! 
 

 

FiSSc har aldrig haft en gemensam förbundshalsduk och har därmed saknat en gemensam 
symbolik som för oss samman.  
 
Förbundsstyrelsen har enligt medlemmarnas önskemål (enligt motionen från höstmötet 
2017), i samband med önskemål om en ny logo, öppnat upp diskussionen om en 
förbundshalsduk för förbundet. En arbetsgrupp tillsattes, som samlade in förslag både för 
en ny logo men även för en förbundshalsduk. 
 
Förslag på halsdukens olika färgkombinationer hade kommit in av den tillsatta 
arbetsgruppen, förtroendevalda samt kansliet. Styrelsen har under sitt möte i januari 
2019 beslutat att förbundets halsduk blir mörkröd med mörkgul yttre kant (se bilden 
nedan). Styrelsen valde denna färgkombination då färgerna representerar Svenskfinland 
och då kombinationen även var den mest omtyckta bland våra förtroendevalda och vår 
kanslipersonal.  
 
Eftersom halsduken kommer att få logon broderad på sig, har inte halsdukarna beställts 
före logoärendet beslutades av förbundets medlemmar.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

FINLANDS SVENSKA SCOUTERS FÖRBUNDSHALSDUK 
Halsduksreglementet är godkänt av förbundsstyrelsen den 5.12.2020 
 
VARFÖR? 
 
Förbundshalsduken bärs av förtroendevalda, staber och anställda då de representerar 
förbundet.  
 
Förbundshalsdukens syfte är att förtydliga vilken roll scoutledare som bär den är i, samt 
att stärka förbundsidentiteten. Förbundshalsdukens färger symboliserar 
finlandssvenskheten i Finland, och härstammar från den finlandssvenska flaggans färger. 
Färgerna återfinns även i FiSSc ursprungliga fana på den mest värdiga platsen, i mitten av 
fanan.   
 
Då en person använder förbundshalsduken, fungerar hen för hela förbundets och alla 
kårers bästa, och bör agera enligt det. Förbundshalsduken förmedlar även till kårerna 
samt övriga scouter vem som är förtroendevald i FiSSc.  
 
VEM BÄR HALSDUKEN OCH NÄR?  
 
Förbundshalsduken bärs av alla förbundets förtroendevalda och anställda då de 
representerar förbundet.  
 
En förtroendevald i Finlands Svenska Scouter är en person som har ansökt om sitt 
uppdrag, blivit tillsatt av förbundsstyrelsen och fått introduktion samt handslag till sitt 
uppdrag. Alla förtroendevalda bör ha haft en handslagsdiskussion, där man gått igenom 
de förväntningar förbundet har på den förtroendevalda och de rättigheter som följer med 
uppdraget. 
 
En förtroendevald är medlem i förbundet, antingen genom att vara medlem i en kår eller 
via direkt medlemskap i förbundet. Även frivilliga som fungerar i mindre, kortvariga eller 
mera projektbaserade uppdrag är en viktig del av scoutingen och är också 
förtroendevalda. Förbundets projekt verkställs enligt de ramar förbundsstyrelsen 
godkänt samt enligt de målsättningar som sätts upp för projektet.  
 
Förbundshalsduken bärs av följande personer (de i ljusblått är kortvariga uppdrag):  

• alla förtroendevalda (styrelsen, grupperna, undergrupperna) i sammanhang där 

de representerar förbundet  

• de anställda på förbundet  

• då man representerar FiSSc på FS möten (medlemsmöte, förstärkta 

utskottsmöten)  

o Scoutråden är FS förtroendevalda och bär då FS halsduk 

• coacher, t.ex. då de besöker sina kårer  

• utbildare på våra utbildningar  



 

 
 

• stabsmedlemmar för andra evenemang som ordnas i förbundets regi 

• stabsmedlemmar för förbundsläger 

• övriga sammanhang där scouter representerar förbundet  

 
Halsduken bärs på alla tillfällen där den förtroendevalda representerar förbundet. Vi 
förväntar oss att förtroendevalda då de representerar FiSSc bär halsduken för att 
synliggöra förbundet.  Exempel på dessa tillställningar är bl.a. gruppernas möten, 
planeringsmöten för evenemang, förbundets höst- och vårmöten, kårers jubileum, 
förbundets utbildningar och evenemang, scoutledarträffar, externa evenemang (liksom 
Stafettkarnevalen, EDUCA eller motsvarande evenemang där vi representerar FiSSc), 
Finlands Scouters tillställningar samt då förbundets förtroendevalda gör kårbesök.  
 
Då förbundets medlemmar har uppdrag inom Finlands Scouter, används Finlands 
Scouters halsduk. Då man är på scoutresor utomlands, representerar man Finland genom 
att bära FS internationella halsduk. 
 
ÖVERRÄCKNING 
 
Halsduken överräcks under högtidliga former av scoutchefen eller uppdragsgivaren till 
den förtroendevalda då hen påbörjat sitt förbundsuppdrag. Uppdragsgivaren är ansvarig 
för att se till att en ny förtroendevald får introduktion och ett handslag, och därefter en 
halsduk. Förtroendevalda får sin halsduk på vårsemi eller på gruppens möte.  
 
Halsdukar fås av kansliet och kansliet upprätthåller en lista över vem som har fått sin 
introduktion + halsduk och ser till att det beställs fler halsdukar vid behov. 
 

DÅ FÖRBUNDSUPPDRAGET TAGIT SLUT 
 
I kortvariga uppdrag, t.ex. då man fungerar som utbildare, får man låna 
förbundshalsduken under uppdraget. Man återlämnar halsduken under sitt avslutande 
handslag eller då evenemanget tar slut.  
 
Ifall man har haft ett förbundsuppdrag i över två år, eller om man fortsätter med 
förtroendeuppdrag längre än så, får man ändå behålla sin halsduk som ett minne att 
värna om. Man får dock varken köpa eller bära en förbundshalsduk om man inte har ett 
uppdrag i förbundet!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM BÄR FÖRBUNDSHALSDUKEN  
 
Då du bär förbundshalsduken har du ett ansvar att sköta ditt uppdrag. Dessutom 
förväntas du: 

• Bete dig sakligt och i enlighet med förbundets riktlinjer (bl.a. planen för 

respektfullt beteende, förbundets rusmedelspolicy) 

• Agera enligt scoutingens värderingar 

o Detta gäller också t.ex. på sociala medier 

• Uttala dig i enlighet med förbundets linje 

o Du behöver inte alltid vara av samma åsikt som förbundet, men om din 

personliga åsikt skiljer sig från förbundets gemensamma linje måste du 

kunna skilja på dessa då du uttalar dig – det måste förbli tydligt vad som är 
din personliga åsikt och vad som är förbundets åsikt. 

o Förbundets linjedragningar som påverkar ditt uppdrag måste tydligt 

kommuniceras åt dig under ditt handslag. Vet du inte ifall förbundet har en 

gällande linjedragning eller om du är osäker på vad den är kan du alltid 

vända dig till din uppdragsgivare eller någon i styrelsen. 

o Förbundet har inte färdiga åsikter om allting, och du får oftast göra egna 

beslut inom ramen för ditt uppdrag. Viktigast är att om förbundet gjort en 

linjedragning så uttalar sig alla enligt den, så att det inte uppstår en 
situation t.ex. där två olika förtroendevalda lovat vad FiSSc ska göra för ett 

FS projekt, eller där tre olika kårer får tre olika budskap av tre olika 

förtroendevalda gällande samma ärende. 
 Beslutsordningen i förbundet är uppbyggd så att medlemsmötena 

har den högsta beslutande makten. I praktiken är 

medlemsmötesbesluten ändå sällan så detaljerade eller konkreta att 

de kan användas som stöd i att förstå förbundets linje. Därför är det 
styrelsen i många frågor är de som avgör linjen, men detta sker 

naturligtvis i dialog med andra förtroendevalda och även anställda. I 

sådana frågor som är direkt bundna till olika gruppers verksamhet 

är det i allmänhet gruppordföranden som gör upp riktlinjerna. Ifall 
man är osäker på hur en fråga ska hanteras, är det alltid bra att 

diskutera det med styrelsen. 

o Var noga med vad du säger och lovar under de möten du deltar i 

• Använda de påverkningsmöjligheter du har 

o Ta upp ärenden till diskussion med styrelsen eller övriga förtroendevalda 

• Förmedla vidare den information du samlar på dig då du representerar 

förbundet 

o Ärenden som kräver styrelsens eller andra gruppers input ska delges dem 

så fort som möjligt 

 
  
 


