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KÅRSTÖDSGRUPPEN, 
ORDFÖRANDE

Uppdraget

Som gruppordförande är du i främsta linjen då det gäller ledandet och 
utvecklandet av en specifik del av allt det viktiga som FiSSc gör för de 
finlandssvenska scoutkårerna. Tillsammans med styrelsemedlemmarna, de övriga 
gruppordförandena samt anställda på FiSSc:s kansli är du med i GuldFiSScarna, 
som utgör ett stödnätverk åt dig i ditt uppdrag.Som gruppordförande planerar 
och leder du gruppens möten, följer upp verksamheten, ser till att 
gruppmedlemmarna har handslag och att det inom gruppen finns en god 
arbetsfördelning samt rekryterar och introducerar nya gruppmedlemmar. Till 
ordförandes uppgift hör även att föra gruppens verksamhet framåt och planera 
gruppens långsiktiga verksamhet enligt de gemensamt uppgjorda strategiska 
riktlinjerna. Inget av detta behöver dock göras ensam, utan ordföranden jobbar 
tätt ihop med den anställda (som för egen del ansvarar för just de här frågorna 
på kansliet) och styrelsemedlemmen med kontakt för verksamhetsområdet.

Till gruppernas uppdrag hör också att, i mån av möjlighet, bevaka alla 
finlandssvenska kårers intressen, både på det finlandssvenska fältet och inom 
Finlands Scouter.

Det praktiska utvecklingsarbetet och det direkta stödet till kårerna erbjuds till 
största delen av kansliet och grupperna i FiSSc. Styrelsen arbetar mer strategiskt 

medan grupperna får arbeta mer konkret för att förverkliga olika satsningar eller 
verksamheter. Det här är det som de flesta förtroendevalda upplever som 
meningsfullt och givande.

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du kan bidra med någon form av kunskap eller kompetens kring det som din 
grupp jobbar med. Du behöver inte vara den i gruppen som är mest insatt i 
sakfrågorna, men du ska ha en vilja att lära dig och sätta dig in i ämnet.

Att du kan visionera kring och har en vilja att utveckla din grupps verksamhet.

Att du kan leda dig själv och be om hjälp vid behov.

Att du stöder styrelsemedlemmarna i att fatta goda beslut för verksamhetsområdet 
ifråga, t.ex. genom at föra idéer eller långsiktsplaner till styrelsen för behandling 
eller genom att ta upp tankar om verksamhetsområdet med styrelsekontakten.

Uppdraget kräver deltagande i en del veckoslutsevenemang, gruppens egna möten 
och eventuella möten med andra grupper. Trion kommer överens om hur arbetet ska 
fördelas, men i regel träffas trion inför gruppens möten och då behov finns.

Årligen ordnas det ett vårsemi i januari (22-23.1 2022) och två GuldFiSSc-möten, ett 
på våren och ett på hösten. I dessa är det viktigt att du som GuldFiSSc deltar. 
Evenemangen stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra 
förtroendevalda.

Uppdraget kräver att du följer med kommunikation i Teams, e-posten och att du 
aktivt kommunicerar med såväl de egna gruppmedlemmarna (eller 
teamen/undergrupperna) som övriga delar av organisation.

När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med 
den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också 
att du talar och agerar ur ett FiSSc-perespektiv.

Vad ger vi dig?

Möjlighet att påverka ditt verksamhetsområdes verksamhet och framtid och att 
tillsammans med andra utveckla FiSSc

Personlig utveckling, dvs allt från ledarskapsutveckling till andra kompetenser som 
du garanterat har nytta av i arbetslivet/studier.

Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband inom både förbundet och 
Finlands Scouter

Utbildning och introduktion till ditt uppdrag

Rätt att delta kostnadsfritt i höst- och vårsemi och eventuella övriga evenemang 
som stöder ditt uppdrag.

Rätt att få och att få bära en förbundshalsduk

En ypperlig möjlighet att få en djupgående insyn i hur finlandssvensk scouting 
fungerar och hur det nationella scoutfältet är organiserat.

Längd på uppdrag: 2 år



KÅRSTÖDSGRUPPEN, MEDLEM MED 
FOKUS PÅ STÖD TILL KÅRERNAS 
CHEFER (2 PERS)

Uppdraget

För diskussioner med kårer om hur ansvarsuppgifterna kunde delas 
upp mellan ledarna (program, uppdrag och administration).

jobbar för att förbättra kontakten mellan de chefer i förbundet som har 
samma uppdrag, så att de kan få kamratstöd av varandra.

planerar, marknadsför, förverkligar och utvecklar chefsträffar (en på 
distans i februari on en på plats under FiSScAkademin).

stöder utbildningsgruppen i ordnandet av chefsutbildningarna som 
ordnas i februari och är aktivt med i marknadsföringen av dem (deltar 
eventuellt själv i staben).

uppmuntrar och stöder kårerna i att fylla i årsrapporten och använda 
sig av resultaten.

analyserar resultat från årsrapporten och annan statistik, tar till vara 
FiSSc:S resultat och ser över dem med styrelsen och grupptrion, samt 
utvecklar konkreta sätt att utnyttja statistiken för att stöda kårer.

producerar, översätter, marknadsför och gör upp ramar för 
användningen av verktyg och material som stöder kårerna.

följer med utvecklingen av Finlands Scouters coachsystem och håller 
koll på material, fortbildningar och annat användbart som produceras 
för coacher och kårer, samt översätter och anpassar till FiSSc:s kårstöd.

Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer "bakom 
kulisserna" inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap 
(med över hundra andra förtroendevalda) och får se hur scouting ser ut i olika 
kårer och delar av lander. Du får en chans att påverka förbundets verksamhet 
både nu och i framtiden.

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Vad förväntar vi oss av dig?

Du ska känna till hur chefstriosystemet fungerar och det är till en 
fördel om du har insikt i kårernas vardag. t.ex genom att själv ha suttit 
med i en kårstyrelse.

Tidsåtgången i uppdraget beror på hur ambitiöst du vill jobba och på 
hurdana målsättningar gruppen lägger upp åt sig och vilk abehov
kårerna har.

Till uppdraget hör också att följa med förbundets 
kommunikationskanaler (främst e-post och några grupper i Teams), 
samt deltagande i kårstödsgruppens möten.

Alla förtroendevalda i FiSSc förväntas dessutom delta i det 
vårseminarium som ordnas årligen. Det stöder dig i ditt uppdrag och 
ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda.

När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela 
förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer 
med uppdraget förväntas också att du kommunicerar och agerar ur ett 
FiSSc-perspektiv.

Vad ger vi dig?

Ett uppdrag där du väldigt handgripligen kan hjälpa många kårers 
chefer och styrelser att hitta en bättre balans och få mer hållbara 
uppdrag. Så gott som alla kårer som har övergått till en triofördelning 
av ansvarsuppgifterna har upplevt det som en väldigt positiv sak.

En hel del frihet att själv hitta på metoder för att stöda cheferna och i 
förlängningen hela kårer.

Du får stöd, handledning och introduktion till ditt uppdrag av såväl 
kårstödsgruppens ordförande som kårstödskoordinatorn.

Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband med andra inom 
FiSSc.

Rätt att delta kostnadsfritt i vårsemi och rätt att bära en 
förbundshalsduk.

Längd på uppdrag: 1 år



KÅRSTÖDSGRUPPEN, MEDLEM MED 
FOKUS PÅ TILLVÄXT (4-6 PERS)

Uppdraget

Gruppmedlemmar med fokus på tillväxt sprider en positiv inställning och en 
framåtanda då det gäller tillväxt (t.ex. på evenemang, i sociala medier och via 
workshoppar med olika grupper).

följer med tillväxtarbetet på Finlands Scouters nivå och fungerar som 
kontaktlänk. Till uppdraget hör även förberedande arbete innan möten med FS 
och rapportering efter dem.

gör en tillväxtplan för FiSSc och följer upp den.

funderar aktivt på olika nya sätt att växa och hur scoutingen kan nå ut till allt 
fler barn, unga och frivilliga vuxna i Svenskfinland, även personer med 
invandrarbakgrund.

har en helhetskoll på material, rapporter, satsningar och dylikt som tangerar 
tillväxt och följer upp att de utnyttjas och implementeras på ett ändamålsenligt 
sätt.

följer upp vilka satsningar Finlands Scouter gör gällande nya former av 
scoutverksamhet och scouting i samband med skoldagen, t.ex. scoutklubbar och 
"lågtröskelscouting".

följer upp information från EXIT-undersökningen och handlar enligt behov, t.ex. 
kontaktar kåren och vidarebefordrar trender eller belyser allmänna resultat för 
förtroendevalda.

jobbar med vuxenrekrytering tillsammans med en kårstödskoordinator, bl.a. 
praktisk handledning i hur man talar till vuxna icke-scouter så att de får grepp 
om vad scouting handlar om och så att de känner sig inkluderande, samt ger 
stöd till hur kårer ska ta hand om nya vuxna och få dem med i verksamheten på 
ett genomtänkt sätt.

uppföljning av kårer som har fått med nya vuxna, att sprida goda tips och 
synliggöra lyckade satsningar för att locka fler kårer att försöka sig på 
vuxenrekrytering.

stöder aktivt de kårer som vill jobba med sitt eget tillväxtarbete, t.ex. genom att 
implementera FiSSc:s eget tillväxtträningsprogram (enligt modell av Finlands 
Scouters "kasvutreeniohjelma"), där tanken är att systematiskt ordna träffar och 
sparra kårer då det gäller att få med fler barn, unga och vuxna i verksamheten.

identifierar potentiella orter för nya kårer och stöder grundandet av minst en ny 
kår.

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget
Vad förväntar vi oss av dig?

Det är viktigt att du har koll på hur Finlands Scouter och FiSSc jobbar med dessa 
frågor. Lika viktigt är det att du brinner för dessa frågor och verkligen vill göra ditt 
bästa för att scoutingen ska nå ut till så många barn och unga (och förstås frivilliga 
vuxna) som möjligt.
I detta uppdrag är goda kommunikativa förmågor en fördel, likaså kunskap om de 
statistikverktyg och uppföljningsprogram vi använder.
Koordineringen av tillväxtarbetet sker kontinuerligt under året, men emellanåt kan 
det krävas mer aktivt arbete, t.ex. i början av året då det borde göras en tillväxtplan 
för förbundet.
Till uppdraget hör också att följa med förbundets kommunikationskanaler (främst 
e-post och några grupper i Teams), samt deltagande i kårstödsgruppens möten.
Alla förtroendevalda i FiSSc förväntas delta i det vårseminarium som ordnas 
årligen. Det stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra 
förtroendevalda.
När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med 
den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också 
att du kommunicerar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Vad ger vi dig?
I detta uppdrag ser du inte alltid resultaten direkt, men på lång sikt är det alldeles 
nödvändigt för att förbundet och kårerna ska hållas livskraftiga även i framtiden. 
Du jobbar med kärnan i vår existens, dvs att så många som möjligt kan vara med i 
scoutingen. Väljer du att jobba med tillväxtarbete i form av direkt stöd till kårer får 
du vara med och se kårerna lyckas med detta på fältet.
Du får arbeta tätt tillsammans med anställda, förbundsstyrelsen och Finlands 
Scouter och får en bred insikt i hur tillväxtarbete kan göras på ett målmedvetet 
och resultatinriktat sätt. Beroende på vilken del av tillväxt du koncentrerar dig på 
får du också samarbeta tätt med olika kårer och ledare.
Du får utvecklas som ledare då det gäller koordinering av en stor helhet och då det 
gäller att motivera och inspirera andra omkring dig.
Du blir en av förbundets experter på tillväxt, något som även kan gynna din 
scoutbana och hemkår.
Du får en gedigen introduktion till ditt uppdrag av de som tidigare har jobbat med 
dessa frågor, samt av förbundsstyrelsen och kansliet.
Rätt att delta kostnadsfritt i vårsemi och rätt att bära en förbundshalsduk.

Längd på uppdrag: 1 år



KÅRSTÖDSGRUPPEN, MEDLEM MED 
FOKUS PÅ DIREKT KÅRSTÖD (2-4 PERS)

Uppdraget

Arbetar tillsammans med olika grupper i FiSSc för att ordna punktinsatser inom 
något tema som stöder kårerna.

erbjuder även kårteamsträffar där kårerna lätt kan planera gemensamt program 
tillsammans.

Exempel på teman för punktinsatser eller workshoppar:
användning av kvalitetsverktyget för att utvärdera och utveckla kårens 
verksamhet

vuxenrekrytering

hållbar scoutkår-certifiering

handslag

marknadsföring

etc...

Vad ger vi dig?

Möjlighet att utveckla och förverkliga nya former av riktat stöd till kårer enligt 
intresse och behov

Nya kontakter till förtroendevalda och kårer över hela Svenskfinland.

Ett kreativt och omväxlande uppdrag i ett dynamiskt verksamhetsområde.

Rätt att delta kostnadsfritt i vårsemi och rätt att bära en förbundshalsduk.

Om du tycker att detta låter som ett kreativt och spännande uppdrag som låter 
dig vara i direkt kontakt med kårer runtom i förbundet och lära känna dem 
bättre, så har du helt rätt!

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget
Vad förväntar vi oss av dig?

Arbetet kan t.ex. handla om sådana insatser som görs i samarbete med andra 
grupper i förbundet, t.ex. att koordinera punktinsatser i form av 
distansmöte/webbinarium om något visst tema, t.ex. ledarrekrytering, eller att 
erbjuda/koordinera "hembesök” där en kår får besök av någon som är expert på 
ett visst tema.
Det är till stor fördel om du är/tidigare har varit aktiv inom din egen kår med 
olika uppgifter. Du behöver inte själv vara expert på något visst område, utan det 
är viktigare att du är med och kartlägger behovet av samt planerar de olika 
punktinsatserna med hjäp av en expert på temat.

Vi förväntar oss att du är med och planerar kårteamsträffar och deltar på plats i 
åtminstone någon av träffarna.

Du koordinerar tillsammans med olika aktörer (t.ex. FiSSc:s grupper, anställda 
eller experter inom något område) workshoppar och besök som stöder kårerna.

Du följer med svaren på årsrapporten och undersöker hurdant stöd enskilda 
kårer behöver på basis av svaren.

Till uppdraget hör också att följa med förbundets kommunikationskanaler 
(främst e-post och några grupper i Teams), samt deltagande i kårstödsgruppens 
möten.

Alla förtroendevalda i FiSSc förväntas delta i det vårseminarium som ordnas 
årligen. Det stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att träffa andra 
förtroendevalda.

När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och 
med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas 
också att du kommunicerar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Längd på uppdrag: 1 år



KÅRSTÖDSGRUPPEN, MEDLEM MED 
FOKUS PÅ SCOUTLEDARTRÄFFAR (1-2 PERS)

Uppdraget

Scoutledarträffarna hör till förbundets viktigaste evenemang där kårernas ledare får 
träffa varandra, förtroendevalda och anställda. Träffarna utgör även ett forum där 
kårerna kan samarbeta med sina grannkårer. Träffarna ordnas 2 ggr/år på fyra olika 
orter i Svenskfinland (april och september) samt två gånger på Åland (januari och 
augusti). 1-2 personer i kårstödsgruppen arbetar med kårstödsgruppens bidrag till 
träffarna och hjälper med koordineringen.

Gruppmedlemmar med fokus på scoutledarträffar
bidrar till planeringen av scoutledarträffarna tillsammans med en 
kårstödskoordinator och koordinerar kårstödsgruppens medverkande i dem.

planerar och genomför tillsammans med kårstödskoordinatorn kårstödets egna 
programpunkter på träffarna.

marknadsför och synliggör scoutledarträffarna så att fler deltagare nås och blir 
intresserade av att delta.

bidrar till utvecklingen av scoutledarträffarna på basis av feedback och 
förbundets strategiska riktlinjer.

Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer "bakom kulisserna" 
inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap (med över hundra andra 
förtroendevalda) och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av landet. Du har en 
chans att påverka förbundets verksamhet nu och i framtiden.

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget
Vad förväntar vi oss av dig?

Det är en fördel om du har deltagit i några scoutledarträffar och har tankar om hur 
de kunde utvecklas och vad som skulle göra dem ännu bättre. En god 
koordineringsförmåga, erfarenhet av evenemangsplanering och idérikedom är bra 
egenskaper i detta uppdrag.

Detta uppdrag är emellanåt lite mer intensivt och emellanåt lite lugnare, eftersom 
träffarna ordnas några gånger per år. Du förväntas delta i någon av träffarna på 
våren och hösten (eller flera om du vill).

De anställda och styrelsen gör upp en stomme för innehållet och representerar 
förbundet på dem, så hela ansvaret ligger inte på kårstödsgruppen.

Scoutledarträffarna tar upp sådant som är aktuellt i förbundet, men du behöver inte 
vara insatt i allt som händer och sker. Du förväntas dock följa med 
kommunikationskanaler (främst e-post och vissa Teams-kanaler), samt delta i 
kårstödsgruppens möten.

Alla förtroendevalda i FiSSc förväntas dessutom delta i det vårseminarium som 
ordnas årligen. Det stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att träffa andra 
förtroendevalda.

När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med 
den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också 
att du kommunicerar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Vad ger vi dig?
Detta är ett lagom stort och konkret uppdrag för dig som vill ha ett 
förbundsuppdrag där du inte behöver vara superinsatt i FiSSc:s verksamhet, men där 
du via uppdraget får en bra koll på aktuella ärenden.

Du får träffa ledare och kårer från olika delar av förbundet och erbjuds en möjlighet 
att resa runt i hela Svenskfinland i trevligt sällskap för att förverkliga träffar som är 
både givande och inspirerande för deltagarna.

Du får utveckla din evenemangsplaneringsförmåga genom att tillsammans med 
koordinatorn och gruppen bl.a. ställa upp målsättningar, marknadsföra, utvärdera 
och utveckla.

Du får introduktion till och stöd för ditt uppdrag av gruppens ordförande, kansliet, 
styrelsen och de som tidigare har koordinerat scoutledarträffar i förbundet.

Rätt att delta kostnadsfritt i vårsemi och rätt att bära en förbundshalsduk.

Längd på uppdrag: 1 år



KÅRSTÖDSGRUPPEN, MEDLEM MED 
FOKUS PÅ FAMILJESCOUTING

Uppdraget

Gruppmedlemmar med fokus på familjescouting
jobbar vidare med familjescoutingen, t.ex. genom att leda 
familjescoutledarutbildingar i kårer/kårteam enligt behov och i anslutning till 
scoutledarträffar i april och september.

är insatta i hur familjescoutprogrammet ser ut och kan svara på frågorsom
uppstår.

stöder ett forum för kårer med familjescouting.

Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer "bakom kulisserna" 
inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap (med över hundra 
förtroendevalda) och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av landet. Du har en 
chans att påverka förbundets verksameht både nu och i framtiden.

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget
Vad förväntar vi oss av dig?

Du känner till familjescouting och vad det går ut på.

Det är en fördel, men ingen nödvändighet, om du själv har deltagit i 
familjescoutledarutbildning eller i familjescoutverksamhet.

Till uppdraget hör också att följa med förbundets kommunikationskanaler (främst 
e-post och några grupper i Teams), samt deltagande i kårstödsgruppens möten.

Alla förtroendevalda i FiSSc förväntas delta i det vårseminarium som ordnas 
årligen, Det stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra 
förtroendevalda.

När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och 
med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas 
också att du kommunicerar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Vad ger vi dig?

Med din kunskap och dina erfarenheter får du bidra till det allra viktigaste inom 
scoutingen, nämligen att möjliggöra att fler barn och unga kan bli scouter.

Du får lära dig hur familjescoutprogrammet kan byggas upp och koordineras eller 
hur man håller ett s.k. hisstal på några minuter för att förklara vad scouting är för 
någon som inte varit scout tidigare.

All den kunskap och erfarenhet du får i detta uppdrag gynnar din egen kår och 
kan bidra till ett uppsving i kårens verksamhet.

Du får en chans att skapa nätverk och byggga vänskapsband med andra inom 
FiSSc och får en fin inblick i hur andra kårer har lyckats bygga upp 
familjescouting.

Du får delta kostnadsfritt i vårsemi och rätt att bära en förbundshalsduk.

Längd på uppdrag: 1 år


