
VÄLKOMMEN PÅ
VÅRMÖTE 2021



ÅRETS
SPALTHAJ
Vid val av Spalthaj uppmärksammas den som på ett 
positivt och engagerande sätt har utvecklat eller intensivt
arbetat för kommunikation som främjar finlandssvensk
scouting i Finland.

Årets spalthaj har

Varit en aktiv aktör genom hela coronaåret

Engagerat många unga scouter i viktiga frågor

Vågat och lyckats göra någonting annorlunda



ÅRETS
SKEPPARE



-
Årets Navigatorskeppare: 
Jockum Lundsten, St. Simons Sjöfararna

Ur motiveringen: ”Jag hoppas hjärtligt att Jockum även i 
fortsättningen kan inspirera nya som gamla skeppare och 
dela med sig av sin passion och kunskap.”



-
Årets Kårbåtsskeppare: 
Thomas Holmberg, Sjöscoutorganisationen Fribytarna

Ur motiveringen: ”Thomas […] är värd priset för 
Årets Kårbåtsskeppare eftersom han i flera års tid har haft 
en betydande roll i hemkårens seglatsverksamhet.”



PRAKTISKA
ARRANGEMANG

Vi har mikrofonerna och kamerorna av då vi inte talar. 
Sätt gärna på båda när du fått lov av mötesordförande att yttra dig.

Alla ärenden och beslutsförslag presenteras idag.

Om något är oklart, be om ordet eller
fråga korta frågor av styrelsens frågenissar per WhatsApp:
Jens, +358 44 5215266
Annica, +358 40 4181600

Be om ordet

Be om ordet genom chatten i Teams, exempel:

– Taltur: <Namn>, <Kårnamn>

– Replik: <Namn>, <Kårnamn>



FÖREDRAGNINGSLISTA
för Finlands Svenska Scouter

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
4. Val av två rösträknare och två protokolljusterare
5. Namnupprop och fastställande av röstlängd
6. Fastställande av arbetsordning
7. Fastställande av styrelsens årsberättelse samt

rapporten för Finlands Scouters svenska verksamhet år 2020
8. Revisorernas och inventeringsmännens berättelser
9. Fastställande av bokslut
10. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de andra redovisningsskyldiga
11. Val av valberedningskommittée
12. Hörande av rapport från lägerarbetsgruppen och styrelsens förslag till fortsatta åtgärder
17. Övriga ärenden

• Informationsärenden
• Svar på motion från höstmötet

18. Mötet avslutas



1. MÖTET ÖPPNAS
Förbundsordförande, Filip Nyman



MÖTESBEGREPPENS ABC
Ett ärende kan godkännas enligt huvudförslaget, enligt ett inkommande motförslag, förkastas, bordläggas eller (åter)remitteras. Alla förslag
kräver understöd av en annan kår för att föras vidare till en eventuell röstning.

Motförslag - det förslag som ställs mot huvudförslag (oftast bottenförslag om ett sådant finns)

Bordläggning - behandling av ärendet i samma form skjuts till ett senare tillfälle, dvs. inga ändringar görs till beslutsförslaget
eller bakgrundsmaterialet

Remiss/Remitera - överlämnande av ärende till någon instans, t ex styrelse, för utredning eller kommentar.

Motioner och klämmar lämnas in skriftligen till jonna.sahala@scout.fi senast före mötet avslutats. 

Motion - ett skriftigt understött förslag av en medlemskår, svaras i regel på av styrelsen under nästa föreningsmöte.

Kläm - En kläm är en motion med vilken man vill väcka diskussion kring ett ärende. Men i motsatt till en 
motion måste inte organet som tar emot klämmen svara på den.



MÖTESBEGREPPENS ABC
Talarlistan är en förteckning över dem som har begärt ordet, du ber om ordet i chatten.

Be om ordet/"taltur" - begäran att få uttala sig gällande ärendet i fråga.

Replik - kort inlägg av person som känner sig personligt angripen/misstolkad från talarstolen. Replik bryter talarlistan.

Kontrareplik - en replik till en replik!

Ordningsfråga - en fråga på ett möte, som gäller själva formerna för mötet och hur det skall hållas. 
En ordningsfråga får väckas när som helst på mötet och diskuteras före sakfrågan.

Kom ihåg att jäva dig vid behov! Jäv är alltid på mötesdeltagarens egna beslut och ansvar.

Jäv - person som inte bör delta i beslut p.g.a. släktskap, ekonomisk nytta eller för att beslutet berör direkt henne
eller honom själv. Anmäl om jäv vid enskild punkt/ärende.



2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH 
SEKRETERARE

Förbundsordförande, Filip Nyman

Beslutsförslag
Kati Systä

Jonna Sahala



3. KONSTATERANDE AV MÖTETS 
LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Kati Systä



4. VAL AV TVÅ RÖSTRÄKNARE OCH TVÅ 
PROTOKOLLJUSTERARE

Kati Systä



5. NAMNUPPROP OCH 
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Kati Systä



RÖSTLÄNGD
24 kårer på plats, med totalt 65 röster



6. FASTSTÄLLANDE 
AV ARBETSORDNING

Kati Systä



FÖREDRAGNINGSLISTA
för Finlands Svenska Scouter

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
4. Val av två rösträknare och två protokolljusterare
5. Namnupprop och fastställande av röstlängd
6. Fastställande av arbetsordning
7. Fastställande av styrelsens årsberättelse samt

rapporten för Finlands Scouters svenska verksamhet år 2020
8. Revisorernas och inventeringsmännens berättelser
9. Fastställande av bokslut
10. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de andra redovisningsskyldiga
11. Val av valberedningskommitté
12. Hörande av rapport från lägerarbetsgruppen och styrelsens förslag till fortsatta åtgärder
13. Övriga ärenden

• Informationsärenden
• Svar på motion från höstmöte

14. Mötet avslutas



7. FASTSTÄLLANDE AV 
STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE

SAMT
RAPPORTEN FÖR FINLANDS SCOUTERS

SVENSKA VERKSAMHET ÅR 2020
Melina Weckman



ÖVERBLICK

147 (142) tillsatta förtroendevalda i olika uppdrag i ordinarie organisationen

162 personer tillsatta till uppdrag på förbundslägret Najs 2020

40 (56) utbildningar och evenemang

738 (1 200) deltagare på utbildningar och evenemang

900 #scoutahemma-märken delades ut under året

2 681 (2 369) barn tog del av skolkampanjen äventyrsveckan på svenska

13 871 (13 462) sålda adventskalendrar

58 (137) personer besökte Kåtan & Baby-Kåtan

Siffror & mera siffror



TIDEN FÖRE COVID-19

Finlands Svenska Scouter ordnar förbundsläger vart sjätte år och 29.7-5.8.2020 
skulle Najs 2020 ha gått av stapeln. Enorma insatser gjordes av både förtroendevalda 
och kansli inför lägret under våren.

Trots ett spännande år hann vi före pandemiläget ordna bland annat vårsemi för 
förtroendevalda, en fotokurs, en chefsutbildning & chefsdag, UteVinter x3, en 
gruppledarutbildning för explorerscouter med hela 50st deltagare, första hjälpen 1 & 2, 
en båtförarkurs, en skepparkurs och en akela- och kaptensutbildning.

P.s. till exempel höstens scoutledarträffar och höstsemi genomfördes även som fysiska 
träffar då läget var trevligare under den tidiga hösten.

Förberedelser inför förbundslägret Najs & verksamhet som vanligt



NYTÄNKANDE & KREATIVITET

Vi utnyttjade den stora frivilliga insats som gjorts inför Najs genom att sammanställa ett 
materialpaket åt kårerna som baserade sig på programmet, som hade planerats inför 
förbundslägret.

Till exempel ordnades fyra kortare seglatser i augusti för att kunna erbjuda alla scouter 
som hade anmält sig till sommarens seglatser möjlighet att få segla trots att det 
planerade seglatsprogrammet inte kunde förverkligas.

Ett annat exempel på innovativt nytänk är den helt virtuella versionen av tävlingen Sök 
och finn som ordnades i november.

Vårens scoutledarträffar ordnades på distans, som en gemensam scoutledarträff för alla, 
förutom det skilda tillfället på Åland.

FiSScAkademin flyttade online med 42 anmälda till diverse workshops.

Inhiberingar med glimten i ögat



ANNAT TREVLIGT

Höstmötet 2020 röstade fram en ny logo på basis av arbetsgruppens och medlemmarnas 
förslag.

Det syddes upp förbundshalsdukar för några års framtida behov, cirka 400 stycken.

Vi ordnade en kårtävling för adventskalenderkampanjen:

• Kårtävling 1 – mest sålda/medlem: Scoutkåren Tre Björkar – 11,04 sålda kalendrar/medlem

• Kårtävling 2 – mest ökat sålda/medlem från tidigare år: Scoutkåren MuHö – ökat antalet 
sålda/medlem med 2,63 kalendrar. Från 2,54 sålda/medlem -> 5,17 sålda/medlem

14 kårer från FiSSc deltog i vuxenrekryteringskampanjen.

En nyanställd inledde sitt arbete för ett effektivare kårstöd under våren.

Vi gjorde nog en hel del annat också, här kommer några exempel



8. REVISORERNAS OCH 
INVENTERINGSMÄNNENS BERÄTTELSER

Jens Back



INVENTERINGSMÄNNENS
BERÄTTELSER 

Inventeringen 2020 av lager i Esbo

Var och granskade Esbolagret för en tid
sedan (23.2.2021).

Inventarierna är OK i Esbo.

Tom Lille

Inventeringen 2020 av lager i Karperö

Lagret har på grund av omständigheter 
inte inventerats inom utsatt tid men 
granskningen görs genast då läget tillåter. 

Inventarieberättelse över Finlands Svenska 
Scouter r.f. lager i Åbo

Jag, Robert Lecklin, med förtroendeuppdrag 
från Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc), 
har granskat FiSSc:s lager som finns på 
adressen Kaskisgatan 10 i Åbo. 
Granskningen utgick från tidigare års 
inventarier och efter avklarad granskning 
kan jag anföra följande:

Inventeringen stämmer
God ordning råder i lagret
Materialet är väl behållet

Härmed kan jag förklara att materialet har 
förvaltats omsorgsfullt.



REVISORERNAS
BERÄTTELSE
Finlands Svenska Scouter r.f.



REVISORERNAS
BERÄTTELSE
För Finlands Svenska Scouter r.f.



REVISORERNAS
BERÄTTELSE
För Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f.



9. FASTSTÄLLANDE 
AV BOKSLUT

Didrik Lundsten



9. FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT
Överblick över resultat

€64 873,33 

€16 827,45 

€(36 418,03)

€(13 059,29)

€47 281,56 

€68 229,89 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Finlands Svenska Scouter r.f.

Det som påverkat bokslutet mest är 
coronaviruset. Inhiberade evenemang och 
mindre verksamhet har orsakat mindre 
kostnader. 

Återbetalning av 10 000 € understöd för 
Najs 2020

Andra stöd stod kvar enligt bevilljat 
belopp

Ett överskott på 68 229,89 €



9. FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT
Överblick över intäkter

€355 647,00 

€236 610,75 

€149 956,88 

€74 663,63 

€56 677,05 

€16 991,97 

€11 199,50 

€1 561,99 

FS Svenska

Medlemsavgifter

Understöd

Adventskalendern

Statsstöd

Placeringar

Deltagaravgifter

Övrigt

Finlands Svenska Scouter r.f.



9. FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT
Överblick över kostnader

Finlands Svenska Scouter r.f.

€383 021,50 

€134 165,25 

€82 049,36 

€42 879,39 

€37 561,04 

€36 763,95 

€25 769,54 

€24 300,00 

€23 750,00 

€21 544,45 

€1 353,45 

Personal

Medlemsavgift till FS

Tjänster

Hyror

Adventskalendern

Material

Resor & inkvartering

Scoutstationen

Understöd

Övrig verksamhet

Avskrivningar



9. FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT

Najs 2020

Total kostnad för projektet -51 511,15€ (-464 629,88€)

Intäkter 31 000 € (464 630,00€)

Revision

Oregelbunden tid för revisionsbolagets fakturering

Uppvaktning & representation

Förbundets halsdukar

Största skillnader mot budget & 2019

Finlands Svenska Scouter r.f.



9. FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT

Adventskalenderkampanjen

+36 348 € (34 500 €)

Vatten,  avfall & snöarbeten

0 € (-14 000€)

Annat roligt

Finlands Svenska Scouter r.f.



9. FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT

Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f.

Intäkter 30 103,28 €

Kostnader -25 724,83 €

Resultat 4 378,45 €

Placeringar 751 471,26 €

Pengar och bankfordringar 14 511,39 €

RESULTAT

VIKTIGT UR BALANSEN

Eftersom verksamheten varit småskalig finns 
det inte värst mycket att notera.

Kåtan gav 1 828 € hyresintäkter, men 
också kostnader på -6 193,97 €

Ett överskott på 4 378,45 €, tack vare 
placeringarnas resultat på 11 683,43 €



10. BESLUT OM BEVILJANDE AV 
ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN OCH DE 

ANDRA REDOVISNINGSSKYLDIGA 
Kati Systä



11. VAL AV VALBEREDNINGSKOMMITTÉ
Alma Lüttge



VALBEREDNINGS-
KOMMITTÉN

Höstmötet tog beslutet att en 
valberedningskommitté ska tillsättas på
vårmötet och ersätta tidigare rekryteringskommittén

Valberedningskommittén ska inte rekrytera

Uppdragsansökan har publicerats 19 februari

- Ordförande
- Medlemmar (minst 3)

Inga inkomna ansökningar eller
intresseanmälningar

Intresserade?



12. HÖRANDE AV RAPPORT FRÅN 
LÄGERARBETSGRUPPEN OCH STYRELSENS 

FÖRSLAG TILL FORTSATTA ÅTGÄRDER

Alma Lüttge



12. LÄGERARBETSGRUPPENS 
RAPPORT

En enkät skickades ut i januari och baserat på svaren har en rapport sammanställts
- ungefär hälften av kårerna och 143 enskilda kårmedlemmar svarade '

Den fullständigt rapporten och en sammanfattande PP hittas på hemsidan

Värt att nämna:

Vilka läger som har starkast understöd varierar på basis av område

Större intresse för att delta än för att ordna

Stort intresse (över 70%) för följande läger: förbundsläger, mindre områdesläger,
åldersgruppsläger och samkårsläger
- av dessa är det enbart mindre områdesläger som inte direkt ordnas för tillfället

Lägerarbetsgruppen föreslår att kommande förbundsläger flyttas från 2024 till 2026



12. HUR GÅR VI VIDARE?
Enkäten visade på ett stort intresse för, att delta i och att ordna, mindre områdesläger

Baserat på detta kommer styrelsen att se över hur ett införande av mindre
områdesläger i FiSSc:s regi skulle se ut i praktiken
Till detta hör bl.a. att reda ut:
- kansliresurser
- ansvarsfördelning stab/ styrelsen
- juridiska ansvarsfrågor
- plats i stjärnkartan och längd på stabsarbetet

Till höstmötet presenteras ett konkret beslutsförslag gällande införandet av minde
områdesläger

Denna omfattande utredning görs antingen av styrelsen eller av en arbetsgrupp

Styrelsen ska också ta ställning till lägerarbetsgruppens förslag att flytta fram kommande 
förbundsläger till 2026



13. ÖVRIGA ÄRENDEN



ROVERSCOUT-
OCH 
LEDARDAGARNA
• 29-31.10.2021

• Nokia, Urhattu Kursgård

• Stabschef saknas MEN...

• ..stabsrekryteringen är nu öppen, eftersom
arbetet måste börja med eller utan
stabschef



LEDARELDARNA
• 27-29.8.2021, Evo

• Teman i år: hållbarhet, empati och
välmående

• För vem?

– För dig 18 år fylld som vill utveckla ditt
ledarskap

– För dig som vill testa på nytt och utvecklas

– För dig som vill spendera en helg utomhus
med dina vänner!



KÅRER MED 
STÖRST ÖKNING 
I MEDLEMSANTAL
1.12.2019-1.12.2020

Jakobstads Sjöscouter har ökat sitt
medlemsantal med 11 personer (ökning
91,67 %)

Karis Flickorna har ökat sitt medlemsantal
med 20 personer (ökning 28,57 %)

Lovisa Boyscouter har ökat sitt
medlemsantal med 11 personer (ökning
28,95 %)

Dalsbruks Sjöscouter har ökat sitt
medlemsantal med 15 personer (ökning
28,30 %)



Cc

C

C



VAD DÅ FÖR 
CERTIFIERING?

Frågor om hållbarhet är brännande aktuella lokalt och 
globalt och de berör oss alla. Vi bör fundera på hur vi 
kan arbeta för en hållbar framtid.

Hållbar scoutkår är ett verktyg för kårerna att arbeta 
med hållbarhet

Certifikatet bygger på åtta delområden och består av 
info och tips kring delområdena och en lista på kriterier 
(checklista).

Antalet kårer som har certifikatet är en av mätarna i 
scoutingens strategi. (Strategins vision: Scouting ger 
alla unga färdigheter att förändra världen)

På finska: Kestävästi partiossa. Innehållet har tagits 
fram av FS i samarbete med WWF

Arbetet fortsätter i en projektgrupp i FiSSc; kom med!



HUR FUNKAR DET?
8 st delområden:
– Fostran

– Måltider

– Anskaffningar

– Kårlokaler och utfärdsstugor

– Resor och färdmedel

– Scoutresor och utlandsprojekt

– Återvinning

– Tillgänglighet

Kåren kan få certifikatet om kåren uppfyller 25 av de 
sammanlagt 50 kriterierna
– Kriterierna bedöms (av kåren) på skalan ja –

under utveckling - nej

– Kåren ansöker om certifikatet i Kuksa

– Kåren får rätt att använda certifieringen två år i taget

www.scout.fi/hallbar-scoutkar



SVAR PÅ 
MOTION

Motion om att skapa förutsättningar för att
ordna mindre områdesläger i FiSSc:s regi
- Lägerarbetsgruppen tillsattes som svar på
denna motion, styrelsen fortsätter arbetet för 
att ta fram ett beslutsförslag till höstmötet

Motion om att stjärnkartan ska tas upp som ett 
beslutsärende
- Styrelsen föreslår att Stjärnkartan behandlas
på samma sätt som hittills.



Dragare: Jockum Lundsten & Malin Henriksson

UTK:S INFOSMÄLL



FiSSc UTK
Sammansättning 
2021

Ordf. Rasmus Weiss

Vice-ordf. Jockum Lundsten

Styrelsekontakt Jens Back

Malin Henriksson

Eric Jansson

Matias Mannevaara

Helene-Stockmann Juvala

Kanslikontakt Frida Lundberg

Vi nås på fissc_utk@kuksa.partio.fi



De fyra olika 
tecken-
kategorierna

Förtjänstmedaljer & kors

Uppdragsspecifika tecken

Idealtecken

Hederstecken, plaketter & standarer



Årsklockan kring 
ansökningar
4 deadline per år

15.1

15.4

15.9

15.11

– OBS! Mannerheimspännen!



Utmärkelsetecken 
som ledarskapets 
redskap

Ett utmärkelsetecken är ett synlig tack för 
ett välutfört och långsiktigt arbete

Ett sätt att uppmärksamma och fira en 
persons betydelse för scoutgemenskapen

Genom att lyfta de som gjort väl ifrån sig 
visas det att engangemang uppskattas

Fungerar som en sporrande faktor för den 
som får tecknet

Sporrar andra genom att de får en god 
förebild



Hur gör man en 
ansökan?

Ansökan görs via Kuksa

Kräver en som ansöker (15+ år) och en som 
bekräftar ansökan

Beroende på tecknet finns det olika 
mängder information som skall vara med i 
själva ansökan



Känns allt kring 
ansökan jobbigt 
& svårt?

Vi har lösningen för er! 

6.4 kl 19:30 ordnar vi en träff där vi ansöker 
om tecken och hjälper de som önskar hjälp!

Värt att påpeka att de flesta ansökningar 
åker tillbaka till ansökaren som en 
bumerang för att de är fel ifyllda, inte för att 
personen som tecknet söks åt inte uppfyller 
kriterierna



KOM IHÅG: 
SÖK!!!

Nästa deadline är 15.4

Kom ihåg att idealtecknen inte utesluter 
förtjänstmedaljer (och vice-versa)



TILL VÅRMÖTET 
INLÄMNADE 
MOTIONER

Inga inlämnade inför vårmötet



14. MÖTES AVSLUTAS
Kati Systä



#FISSCVM
TACK!


