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MINIMIKRITERIER FÖR 
SCOUTVERKSAMHET I 
KÅRERNA 
Scoutingens grundprinciper  

 Kårverksamheten baserar sig på scoutingens värderingar 
 Kåren följer scoutprogrammet och använder scoutmetoden 

 

Scoutfostran 

 Kåren förverkligar åldersgruppsverksamhet enligt scoutprogrammet 
 Kårens verksamhet strävar mot målen för fostran  
 Åldersgrupperna gör utfärder och deltar i läger 
 Kåren informerar sina medlemmar om FiSSc:s, Finlands Scouters och 

internationella scoutevenemang  
 Kåren följer Finland Scouters säkerhetsföreskrifter och alla vuxna 

som leder barn och unga har avlagt utbildningen Tryggt tillsammans    

Att leda människor 

 Alla scoutledare vet vilka uppgifter som ingår i deras uppdrag.  
 Kåren har utsett namngivna personer som sköter kårchefens, 

uppdragschefens och programchefens uppgifter och de övriga 
uppgifter som krävs för bokföring, medlemsregister samt 
verksamhetsplanering och -granskning.  

 Kårens ledare och medlemmar ges möjlighet att utbilda sig och får 
tillräcklig information om utbildningar och scouternas 
utbildningssystem.   

 Kårchefen har scoutledarfullmakt.   
 Om det finns en programchef och en uppdragschef i kåren har även 

de scoutledarfullmakt.  

Att leda kåren 

 Varje kårmedlem som deltar i verksamheten har betalat sin 
medlemsavgift.  

 Kåren har en uppdaterad verksamhetsplan och budget för det 
pågående verksamhetsåret.  

 Kåren informerar sina medlemmar och vårdnadshavarna om 
verksamheten i god tid och på så sätt att informationen säkert når 
fram.    

 Kåren registrerar sina medlemmar och ledarnas uppdrag i scouternas 
medlemsregister och håller informationen uppdaterad.   

Kriterier för nygrundade scoutkårer 

 Nya kårer som grundas är samkårer.  
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TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING 
 
Minimikriterierna för scoutverksamhet i kårerna ingår i Finlands Scouters 
kvalitetsnivåer för scoutverksamheten. Kvalitetsnivåerna är kopplade till 
målsättningarna för förbundets coacher. Coacherna följer upp verksamheten i 
kårerna bl.a. med hjälp av kvalitetsnivåerna och kvalitetsverktyget. FiSSc, de 
finskspråkiga distrikten och de förstärkta utskotten i Finlands Scouter följer 
inom ramen för sin uppföljning av scoutverksamheten med hur kvalitetsnivåerna 
förverkligas.  
 
Till coachernas uppgifter hör att se till att de enskilda kårerna uppfyller 
minimikriterierna för scoutverksamhet och ytterligare utvecklar sin verksamhet. 
De kårer som uppnått minimikriterierna eller målmedvetet strävar dit har rätt att 
använda scouternas grafiska profil och marknadsföringsmaterial.  
 
Om kåren inte når upp till minimikriterierna får den extra stöd av förbundet för 
att utveckla sin verksamhet. Stöd kan ges av coacherna och av andra 
förbundsaktiva antingen på en allmän nivå eller vid behov med inriktning på ett 
speciellt delområde.    
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