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FISSC KVÄLLSTE 10.1.2023



UNDERSTÖD OCH STIPENDIER
FÖR KÅREN

Andrea Hynynen och Frida Lundberg – om understöd och stipendier (FiSSc)

Antto Ehnberg – om medelinsamling inför en resa

Ninni Martin – om medelinsamling för byggprojekt



FISSC:S STIPENDIER 
OCH UNDERSTÖD

Det finns olika stipendier och understöd för kårer som 
kan sökas av/via FiSSc och FS. Läs mer: 
https://www.scout.fi/for-
karen/karadministration/ekonomi/stipendier-och-
understod/

FiSSc:s ansökningsportal: 
http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/

Kulturfondens förbundspaket, dl 31.1

• Projekt (kan sökas varje år)

• Ordinarie verksamhet (högst vartannat år)

Waldemar von Frenckell, dl 28.2. Temat för 2023 är 
programsatsningen Från ord till handling

Kåren kan inte själv söka direkt från Kulturfonden eller 
Frenckell-stiftelsen

Finns flera andra också, för kåren/scouter. 
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https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/ekonomi/stipendier-och-understod/
http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/


ATT TÄNKA PÅ
Gör konkreta, genomtänkta planer + plan B ifall den 
ursprungliga planen inte lyckas. Projektidéer bör 
förankras i kåren för att ni ska ha bra förutsättningar att 
genomföra projektet.  

Tydlig budget 

Tidtabell för Frenckell: 1) ansökan i februari >> 2) 
preliminärt beslut i mitten av mars >> 3) slutgiltigt 
beslut i juni >> 3) lyft hela stipendiet och genomför 
projektet juni-december >> 4) rapportera senast 31.12.

Frenckell-understöden administreras av Finlands 
Scouter, dvs ansökan i kululasku ska riktas till dem.

En inlämnad ansökan = kåren och kontaktpersonen 
förbinder sig att förverkliga projektet enligt plan om 
understöd beviljas.

Var i kontakt genast om det blir problem med projektet, 
så kan vi utveckla och anpassa projektet vid behov. Vänta 
inte, lämna inte understödet olyft.
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BYGGE AV SCOUTKÅTAN
Ninni Martin
Östersundom Scouter – Sibbo

Scoutkåtan byggdes under år 2021. Över 7500 h 
talkoarbete.

Totala kostnader kring 42 000 € + 

Understöd: 23 000 €

Egen finansieringsandel: 14 000 €

Sponsoreringar ca.5000 €

Arbetet började år 2020 och våren 2022 invigde vi den
färdiga Scoutkåtan. 

Vi hade en liten arbetsgrupp (5 personer) som jobbade
intensivt med projektet. 



STIFTELSER SOM
UNDERSTÖDDE PROJEKTET

Sparbanksstiftelsen i Sibbo

Sibbo Kommun, projektbidrag

Krogells Stiftelse

Varoboden OSLA

William Thurings Stiftelse

Odd Fellows

Lions Club Sibbo

Vi sålde även Ullmax och för att understöda projektet kunde
medlemmar och scoutvänner köpa ”stockar” (á 100 €) för 
att understöda Scoutkåtan-projektet



NÅGRA LÄRDOMAR – KOM IHÅG!



KOM IHÅG!

Ha en tydlig och tillräckligt tydlig 
kostnadskalkyl

Redovisa för understödet och tacka

Skriv kortfattat om projektet och kom 
ihåg målsättningarna – varför är det 
viktigt.

Läs instruktionerna noga

Våga fråga bidragsgivaren om råd.
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#PARTIOSCOUT  PARTIO.FI

TACK!
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