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NYTT IDEOLOGISKT TECKEN OCH FÖR-
NYADE KRITERIER FÖR LOUHISUSI- OCH 
COLLAN SPÄNNE!
Både Collans- och Louhivuoris spännet har nya kriterier 
för beviljande som trädde i kraft från och med 1.1.2021. 
Collans spännet är riktat till scoutledare som fungerar som 
gruppledare och är minst 19 år, Louhisusi spännet är riktat 
till patrulledare som fyller högst 18 år.  
Visst har ni även noterat det nya ideologiska spännet 
– Polstjärnespännet? Detta nya ideologiska spänne kan 
ansökas åt scoutledare som fyllt 26 år och klart förbundit 
sig till scoutingens värdegrund, valspråk och scoutlöftet. 
Läs mera om utmärkelsetecken på adressen: SCOUT.F I/
UTMÄRKELSETECKEN

SE ÖVER ERA UPPDRAG I KUKSA
I och med att Kuksa nuförtiden kräver ett slutdatum 
för alla uppdrag, ser det ut som om flera kårer i och 
med årsskiftet tappat en hel del centrala uppdrag. Ta 
en titt på kårens uppdrag så att ni har rättigheter i 
medlemsregistret för rätt personer.

UPPDATERA KÅRPROFILEN
Samtidigt som ni uppdaterar era uppdrag i Kuksa, ta 
en titt på kårprofilen också. Granska att ni har rätt 
personer som kårens fakturamottagare och postmot-
tagare. Kryssa även för de olika verksamhetsspråk som 
ni i kåren kan erbjuda åt era medlemmar. Välj även de 
verksamhetstyper som passar in för er verksamhet. På 
så sätt kan blivande medlemmar som letar efter en 
viss typ av verksamhet hitta er kår i kårsökningen.

WHATSAPPGRUPP FÖR  
KÅRCHEFER
Har ni i kåren bytt kårchef? Kom ihåg att påminna er nya  
kårchef i så fall om Whatsappgruppen för kårchefer! För akuta 
ytterst viktiga ärenden har vi startat en Whatsapp-grupp för 
FiSSc:s förtroendevalda, kansliet och kårcheferna. Att gå med 
i gruppen är självklart frivilligt, men vi önskar att så många 
som möjligt av kårernas kårchefer ansluter sig till gruppen. 
Kanalen är till för akuta viktiga ärenden, inte allmän informa-
tionsdelning! Whatsapp-gruppen är inte den enda kanalen 
som används för ärenden men är ett snabbt komplement till 
övriga kanaler som redan är i bruk. 
LÄNK TILL GRUPPEN:  
https://chat.whatsapp.com/J2Ystx6YhJ43avDaPah2BG

NYA KÅRWEBBSIDOR – VILL DIN KÅR TESTA 
DEM?
Under vårens lopp kommer Finlands Scouter att förnya webbsideplattfor-
men som de erbjuds för kårerna. För testning av sidorna söker Finlands 
Scouter nu en kår med tvåspråkiga sidor (svenska/finska). Kåren får hjälp 
och stöd under hela den tid då sidorna testas. I slutet på februari beräknas 
sidorna vara så pass färdiga att testkåren kan börja sätta in material på 
sidorna. I mars beräknas sidorna vara helt färdiga. Hör av dig till kate.lonn-
berg@scout fi om din kår vill testa FS nya kårwebbsidor!

FORTBILDNING FÖR SKEPPARE
Fissc ordnar en ny sjökurs vars mål är att stöda 
scoutskeppare i alla åldrar med olika erfarenhet! 
Kursen stöder skepparna i vardagliga uppgifter 
ombord som kan kännas jobbiga eller utmanan-
de. Kursen består av ca 7 kurskvällar, och som 
deltagare deltar du i dem som intresserar dig. 
Tidpunkten för de första kurskvällarna skjuts 
upp med en månad p.g.a. rådande Covid-19 läge. 
Första träffen går av stapeln 2 mars 2021. Under 
kursen följer vi säkerhetsrekommendationer och 
stävar efter att i mån av möjlighet kunna erbjuda 
möjlighet att delta på distans.  
Läs mera på WWW.SCOUT.F I 
     B IL AGA

FiSScFjäll är ett vandringsläger i Lappland för spejarscouter födda 2008 eller 
tidigare, och för kompisdeltagare (dvs. ungdomar i samma ålder som inte ännu 
är scouter). Vandringen sker i Pallasfjällen och som bas har vi Kåtan, de svensk- 
språkiga scouternas stockstuga som ligger i Muonio kommun, just söder om 
Pallasmassivet. FiSScFjäll ordnas 9-17.6.2021 (tid för resor är inberäknat).

        BILAGA

LILLA SCOUTVECKAN
Kampanjen Lilla Scoutveckan består av ett gratis 
materialpaket som förskolor kan beställa av Finlands 
Scouter. I materialet ingår aktiviteter där barnen får be-
kanta sig med scouting under våren 2021. Aktiviteterna 
beställs av och förverkligas i sin helhet av lärarna, men 
kårer får gärna vara i kontakt med era lokala förskolor 
som deltar och göra ett besök till skolan. Förhoppnin-
gsvis kommer kåren ha möjlighet att göra ett besök till 
en förskola våren 2021. Vi följer med situationen och 
informerar närmare kampanjtiden ifall de  
rådande läget inte tillåter kåren att göra  
besök till en förskola.    

VÅRENS KURSER OCH EVENEMANG!
Vårens coronaläge gör att FiSSc sett över vårens kurser och evenemang. En del av 
dessa kan inhiberas, flyttas eller ordnas i annan form. Läs i bilagan om hur vårens 
händelsekalender påverkas av coronaläget!
         BILAGA

FISSCFJÄLL – VANDRINGSLÄGER FÖR 
SPEJARSCOUTER I JUNI 2021

  ÅSKÅDA VÄRLDEN – PROGRAMSATSNING 2021
 
         Programsatsningen lyfter upp åskådningsfostran i scoutprogrammet. Un-
der våren läggs många nya tips in på scoutprogrammet.fi (under de befintilga 
aktiviteterna) på hur man kan ta in åskådningsfostran på olika sätt och hur man 
kan beakta gruppmedlemmarnas olika åskådningar. Aktiviteter som direkt rör 
tro eller åskådningar uppdateras (vid behov) för att bättre beakta olika åskåd-
ningar och utökas med fler tips. Många aktiviteter som inte har direkt koppling 
till tro eller åskådningar får tips på hur man kan ta in en andlig aspekt i aktivi-
teten om man vill. Ett enkelt sätt att ta in mer åskådningsfostran i verksamhe-
ten är att utnyttja in pauserna (finns i spejarscout- och explorerscoutprogram-
met) och stilla stunder, ljus-stigar, berörande naturupplevelser etc.
 
SCOUT.F I/PROGRAMSATSNING 
        B IL AGA

VUXENREKRYTERINGSKAMPANJ 2021
 
I år ordnas vuxenrekryteringskampanjen under Scoutveckan 19–25.4. Under veckan arrangerar kårerna 
olika evenemang och jippon som är riktade till vuxna. Den viktigaste målsättningen är att rekrytera nya 
vuxna till verksamheten. Utöver rekryteringen vill vi möta människor, förmedla en positiv bild av scouting 
samt få mediasynlighet.
En vuxen möjliggör scoutverksamhet för 10 barn. Därför ordnar vi en vuxenrekryteringskampanj. Att rekry-
tera vuxna är alltid viktigt, men i samband med kampanjen får kårerna särskilt stöd för det i form av bl.a. 
material, instruktioner samt nationell marknadsföring. Kom med!
Läs mera och anmäl er kår på WWW.SCOUT.F I/VUXENREKRYTERINGSKAMPANJ

MEDLEMSAVGIFTER 2021
Fakturan för medlemsavgift till FiSSc och FS skickas 
till kåren i tre rater. Medlemsavgiften år 2021 är: 

• Medlemstyp 1: 59€/medlem 
• Medlemstyp 2: 39€/medlem
• Medlemstyp 3: 19€/medlem  
 
Fakturan för RAT 1 skickas till kårens fakturamotta-
gare inom kort. Har ni frågor gällande medlemsavgif-
ten kontakta verksamhetsledare Jonna Sahala eller 
förbundskoordinator Frida Lundberg. Med RAT 1 får 
kåren även en medlemsnummerlista på de scouter 
avgiften baserar sig på.
Läs mera om medlemstyper och medlemsavgiften på 
adressen: SCOUT.F I/MEDLEMSAVGIFT

MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSE

Ni minns väl att i samband med faktureringen av 
medlemsavgiften 2021 informera era kårmedlemmar 
om möjligheten till befrielse av medlemsavgift. Läs 
mera på adressen SCOUT.F I/MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSE

 
KULTURFONDEN 2021
Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer 
ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. Observe-
ra att ansökningstiden är 1-31.1.2021. Stipen-
dium kan ansökas för både projekt och ordinarie 
verksamhet.
 
WALDEMAR VON FRENCKELL
Medel från Waldemar von Frenckells stiftelse 
används år 2021 till att understöda kårprojekt 
med målsättning att beakta och främja mång- 
fald i kårverksamheten. Mångfaldsåtgärder 
bidrar till att göra kårverksamheten öppen och 
mer tillgänglig för allt fler barn och unga - det 
blir lättare att trivas och fungera i grupperna. DL 
28.2.2021. 
 
FISSC-STIPENDIER 

Stipendium kan ansökas för deltagande i kurser 
och programevenemang. Ansökningarna be-
handlas två gånger om året och ansök- 
ningstiderna är 15.4 och 15.10. Ansökan bör vara 
inlämnad före evenemanget tagit slut. 

ANSOKAN.SCOUT.WEBBHUSET.F I

STIPENDIER & UNDERSTÖD 

HURDANA LÄGER SKA VI I FISSC ORDNA?

Under FiSSc:s höstmöte 2020 väckte översikten på större evenemang den s.k. 
Stjärnkartan diskussion om hurdana läger vi som medlemmar i FiSSc framöver 
vill arrangera i förbundets regi. Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp 
för att kartlägga kårernas åsikt gällande gemensamma läger. Vi önskar att ni i 
kåren besvarar enkäten gällande detta åtminstone som kårens representanter. 
Senast 31.1.2021 behöver vi era svar. Arbetsgruppen arbetar med en strikt tid-
tabell, då ärendet förväntas presenteras åt kårerna under förbundets vårmöte 
20.3.2021.

Länk till förfrågan: https://link.webropolsurveys.com/S/5B6E641981FC7FA9  


