
LÄGERARBETSGRUPPENS RAPPORT
16.3.2021



UPPDRAGET
Lägerarbetsgruppen



Arbetsgruppens
uppdrag

höra kårernas åsikter i ärendet 

göra en heltäckande utredning över vad 
våra kårer vill ha för slags läger och hur 
ofta. Finns det intresse för förbundsläger? 
Hur ser intresset för Finnjamboreen ut? Hur 
är det med övriga läger? Hur ofta ska lägren 
vara?  

Bereda olika alternativ och öppna upp vad 
de betyder för förbundet och dess 
medlemmar samt för kansliet 

Gruppen kommunicerar med medlemmarna 
om vad som är på gång, resultat av diverse 
undersökningar (t.ex. webropol) och 
följande steg i arbetet.   



Arbetsgruppens
medlemmar

Andreas Ehnberg, Tre Björkar

Helena Federley, Ålandsflickorna

Ingegerd Gustafsson, Ålandsflickorna

Maja Löfgren, Stormfågeln

Malin Henriksson, PNKB

Mathias West, Wasa Fyrvaktare

Niki Hamro, Seaboys och Sailors

Robert Holmberg, Fribytarna

Alma Lüttge, styrelsens representant

Filip Nyman, styrelsens representant

Frida Lundberg, kansliets representant



ALLMÄN STATISTIK



Enkäten – antal svaranden

Totalt 32 av 61 kårer svarade Totalt 143 av 1133 enskilda svarade



Åldersfördelningen



Hur svaren
bearbetades

Enligt vilka typer av större läger som önskas 
generellt

Den geografiska spridningen på svaren

Stjärnkartan och hur den kunde se ut på 
basen av svaren



VAD KOM VI FRAM TILL



Reflektioner
Vi är inte ett homogent förbund vad gäller behoven av alla typer av läger

Vi vill gärna ha stora läger, men vi är inte lika villiga att vara med och förverkliga dem

En stjärnkarta med läger vart 3:e eller vart 4:e år kommer i något skede att orsaka krock 
mellan lägrens tidpunkt

– Vi kommer att behöva flexibilitet i våra önskemål

Arrangerandet av Nothamn har setts som enbart sjöscouternas behov, men även landscouter 
har förut deltagit i organiserandet av lägren.

Områdesläger finns det mest efterfrågan efter i Österbotten

– Arbetsgruppen har begärt styrelsen utreda vad det egentliga behovet är i de andra områdena



Reflektioner forts.
Åldersgruppslägren:

– FiSScFjäll önskas även i fortsättningen med 3 års mellanrum

– Vargunge- och äventyrsscoutläger ser kårerna att man gärna ordnar lokalt, i egen kår eller 
tillsammans med några andra kårer

– Explorerscout- och roverscoutläger är utmanande p.g.a. sommarjobb, semesterscheman etc., men 
att de ändå gärna skulle ordnas som längre veckoslut och vartannat år.

Arbetsgruppen har inte tagit ställning det juridiska ansvaret vid ordnandet av t.ex. 
områdesläger.



Arbetsgruppens
förslag

Flytta förbundsläger från 2024 till 2026

Områdesläger och Nothamn under åren
2023 och 2024

Ger fler ledare erfarenhet av att ordna större
läger innan planeringen av nästa
förbundsläger kör igång.

Skapar vänskap över kårgränserna och ger
bredare kontaknät mellan kårerna. 



2021

Kajo

20232022

Förbundsläger

2024

Nothamn

2025

FiSScFjäll
ExploRoverläger

FM vår
FiSScFjäll 2027

Nothamn
Åldersgruppsläger

2026

Nothamn: Stabchefens uppdragstid

Nothamn: Stabens uppdragstid

Förbundsläger: Chefernas uppdragstid

Förbundsläger: Stabchefernas (trio?) uppdragstid

Förbundsläger: Stabens uppdragstid

Lägrens tid:
Juli-Augusti

FiSScFjäll stabchefens uppdragstid

FiSScFjäll stabens uppdragstid

Kårsamläger

Kårteam/Områdesläger

Områdeslägerstabernas uppdragstid

Områdeslägerchefernas (trio?) uppdragstid

2028

FiSScFjäll



Stjärnkartan
Excel



TACK
WWW.SCOUT.FI

Bildernas fotografer: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Josefiina Lilja, Atte Kesti / Suomen Partiolaiset
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