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Varför en strategi?
En strategi förbättrar våra möjligheter att lyckas nå våra
mål på lång sikt
I en strategi riktas resurserna till områden var de på
bästa sättet kan befrämja vår framgång

Riktandet av resurser baserar sig på en vision som
garanterar framgång, så att vi 1) inte behöver ständigt
utvärdera vad som är viktigt och 2) vi alla går i samma
riktning.
Att något är strategiskt betyder inte att det har ett
högre egenvärde utan att den har en (stor) roll i
organisationens framgång

Scoutingens framgång: Flera scouter, mera tid satt på
frivilligarbetet inom scouterna och mera inverkan av de
använda timmarna.
Bild: Lasse Roiha

SCOUTINGEN NÅR SITT MÅL BÄST NÄR
VI ALLA GÅR I SAMMA RIKTNING OCH
PRIORITERAR SAMMA SAKER

Bra att komma ihåg när man arbetar med
strategin
Strategi vs basverksamhet

Hur använda strategin?

Vad bör man inte göra?

Fördelningen av resurser: 20/80
strategi/basverksamhet

Strategin styr verksamheten,
särskilt genom
verksamhetsplaneringen

Den vanligaste orsaken till att
strategier misslyckas är förlust
av fokus: Utöka inte strategin.
Scoutingens strategi är tydlig.
Det som inte sägs tillhör
basverksamheten.

Basverksamheten inkluderar
grupp/patrullverksamheten,
förvaltningen, utbildning, läger,
seglatser och dyl. på alla nivåer
Strategin bör forma
basverksamheten för att vara
framgångsrik men det är också
viktigt att basverksamheten inte
hindras eller avbryts, till exempel
när de aktiva fokuserar på
”strategiska frågor”

– Kom ihåg uppföljningen och
att påminna om de strategiska
satsningarna
– Det är värt att rikta in korta (1
års) och långa (3-6 års)
åtgärder på
tyngdpunktsområdena i
strategin
Kom ihåg: Strategi fungerar när
det tar oss alla i samma riktning

Basverksamheten är viktigt, men
det ersätter inte en tyngdpunkt i
strategin även om sakerna ligger
nära varandra

Saker bör inte överges som
"för stora" eller "svåra” år 2021.
Sex år är lång tid.

Strategin vs basverksamheten

Strategin är en kort sammanfattning av nyckelfrågorna för de kommande sex åren. Syftet är att hjälpa
scoutingen att nå sina mål så bra som möjligt i en föränderlig värld

Basverksamhet
Scoutingens mål
Medlemmarna, världen
80 % (med målet att bli 100 %)
I praktiken oändligt

Oändlig, utvecklas för all tid
Grundstadgan, scoutprogramet…

Strategin
Försöker uppnå
Påverkar
Resursallokering
Antal enskilda delar

Tidsfönster
Baserar sig på

Hjälper till att uppnå målet
Isberget, genom att flytta på toppen
20 %
1 vision, 3 stycken, 9 delmål

6 år
Forskning, medlemsmötets beslut

Scoutingen växer
Scoutingen ger färdigheter
för livet

3
Scouting är det
bästa stället för
frivilligarbete
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Mätarna för strategin
Mätare

Mätningssätt

Scoutprocenten

Antal scouter i befolkningen bland målåldersgruppen

Antal medlemmar med invandrarbakgrund

”Vilka språk talar du hemma med din familj” - en fråga till nya
medlemmar i Kuksa

Nya sätt att scouta som erbjuds av kårerna

Nya aktiviteter som anmälts av scoutkårerna i årsrapporten

Antalet utdelade sigill

Hämtas från Kuksa, kontrolleras en gång per år

Upplevd kompetensutveckling och påverkan i samhället
Ny undersökning en gång per år, baseras på utbildningsmålen
och världen

Antalet utdelade Hållbar scouting-erkännelser

Erkännelser ansökta i Kuksa

Reduktionen i växthusgasutsläpp

Ännu under arbete

Bästa stället för frivilligarbete

Det bästa stället för frivilligarbete-undersökning en gång om
året. Ny enkät under arbete

Kompetensutveckling i frivilliguppdraget

Ännu under arbete

Frivilligarbetarnas välbefinnande (fi. Hyvinvointipulssi) Pulsförfrågan en gång per månad

Trygghetsperson &
Tryggt tillsammans
Info på scout.fi: https://www.scout.fi/forkaren/karadministration/trygghet/
Om ingen utsedd trygghetsperson finns, är
det kårchefen per automatik.
– Har ni trygghetspersoner? Kolla upp!
– Kan vara 1-2 trygghetspersoner/kår

Kursen Tryggt tillsammans kom 2016, måste
förnyas efter fem år. Trygghetspersonen kan
ta en rapport och kolla vem som har den i
kraft.
FiSSc har dessutom en plan för respektfullt
beteende med aktivitskort för en positiv anda
i kåren.

Styrelseval
Under höstmötet 31.10 ska det väljas in nya
medlemmar till FiSSc styrelsen
Styrelsen föreslår att höstmötet väljer in
fem nya styrelsemedlemmar för de som är i
tur att avgå
Valberedningskommittén hjälper till med
kandidatpresentationer, alla som ställer upp
innan valet kommer få göra en egen
presentation till FiSScs sociala medier
Man ställer upp i valet genom att ansöka
om styrelseuppdraget i uppdragsbörsen.
Obs! Styrelseuppdragen finns inte ännu i
uppdragsbörsen. Ivriga kandidater kan vara
direkt i kontakt med
valberedningskommitténs ordförande
milla.aaltonen@scout.fi

Roverscout – och
ledardagar 2021
Nokia – Connecting scouter
29-31.10 på Urhattu lägergård i Nokia, ca 20
km utanför Tammerfors centrum.
Programmet består av olika
upplevelsebaserade workshops, du väljer
workshops i anmälan.
På söndagen tar FiSSc:s höstmöte plats.
Anmälan öppnar i Kuksa 6.9 och pågår till
3.10.
Deltagaravgiften är 60 €.
Busstransport arrangeras från Åbo,
Helsingfors och Österbotten (åtm Jstad &
Vasa).
För mera info kolla in Facebookevenemanget eller scout.fi/nokia.

Övrigt nyttigt
Testa på–understöd, ansök gärna om bidrag
för att testa på nya former av scouting (t.ex.
öppna evenemang, flerspråkig scouting,
sisu-scouting, familjescouting, olika
experiment, samarbeten...)

stabspoolen: wa-grupp där det skickas t info
om lediga stabsuppdrag ca 1g/halvår. Gå
med så här: spara Gunzis tel.nr. i
kontaktlistan, skicka meddelande till henne
att du vill gå med. https://www.scout.fi/forkaren/stod-for-uppdrag/utbildning/kommed-som-scoututbildare/
Adventskalendern: DL 31.8 för
julkampanjchefen, postning – hur göra?

Lägerorganisationsutbildning
Digital FiSSc-kurs i hur man ordnar läger
(eller andra större projekt)
Ca 10 onlineträffar; första träffen
15.11.2021, sista träffen hösten 2022, de
övriga under vintern-våren 2022. (Man
behöver inte delta i alla träffar, utan kan
delta i dem som känns aktuella för en själv.)
Stöd och tips för bl.a. projektledning,
ekonomi, tidtabeller, säkerhet och juridiska
frågor.
Kostar: 15 €
Sista anmälningsdag 15.9.2021

(å)skåda vär(l)den
Finlands Scouters programsatsning 2021 är
(å)skåda vär(l)den, en programsatsning med
syfte att lyfta upp aktiviteter inom
scoutprogrammet där scouter funderar på
och diskuterar världeringar och åskådningar.
Övningar:
– En trygg plats (distansdeltagare)
– Alias eller Kamera (på plats)

Fler övningar och mer bakgrund på
scoutprogrammet.fi
Nästa års programsatsning kommer att
handla om hållbarhet.

LÄGESKOLL & GEMENSAM
DISKUSSION OCH PLANERING

