
REKOMMENDATION FÖR ANHÅLLAN OM POLSTJÄRNESPÄNNET 
 
 

Vi vill anhålla Finlands Scouters Polstjärnespännet åt                                                                                      
För vår anhållan behöver vi en rekommendation från en person som känner den 
meriterade och hens livssätt utanför scoutingen. Vi önskar att du har möjlighet 
att bidra med en dylik rekommendation, som vi kan bifoga i vår anhållan om 
utmärkelsetecknet. 

 

 
Grunder för beviljandet av Polstjärnespännet:  

 
 
Spännet kan beviljas en minst 28 årig scoutledare som förbundit sig till scoutingens värderingar och 
förtjänstfullt och entusiastiskt utfört sina scoutuppdrag.  I ansökan bör det framgå hur scoutingens 
värderingar syns i personens scoutverksamhet och i personens liv utanför scouting. Dessutom bör 
mottagaren i och med sitt ledarskap ha åstadkommit utveckling och engagemang för 
scoutverksamheten hos övriga scouter. 
 
I rekommendationen bör det framgå på vilket sätt scoutingens värderingar är synliga 
utanför scoutverksamheten. Namn och kontaktuppgifter till förordaren bör framkomma i 
rekommendationsbrevet. 

 

Scoutingens värderingar beskrivs i scoutidealen, löftet och valspråket (se s.2). Använd gärna 
dessa som grund då du beskriver med exempel hur scoutingen värderingar uppfylls hos den 
meriterade. Om du så önskar kan du bra hänvisa till ett eller flera specifika ideal i din 
beskrivning.  

 
Vi önskar får din rekommendation senast   . 20     , så att vi sedan kan bifoga brevet till vår 
anhållan om utmärkelsetecknet inom ansökningstiden. 

 

 
Med vänlig hälsning 

 
 



Scoutlöftet:  
Jag lovar att enligt bästa förmåga leva för mitt lands och för världens bästa, 
att växa i min åskådning och att varje dag förverkliga [åldersgruppens] ideal.

 

Valspråk: 
Var redo 

 

Scoutideal: 
 

• Att respektera andra 
En scout förstår att människor är olika och främjar jämlikhet. En scout känner 
igen sina egna fördomar och är beredd att förändra dem. En scout står upp för 
jämlikhet även då det känns svårt. En scout respekterar det som är heligt för 
andra och andras frihet att tro eller inte tro. En scout erkänner att varje 
människa har ett okränkbart människovärde. 
 

• Att älska naturen och skydda miljön 
En scout utvecklar ett personligt förhållande till naturen och värnar om det. 
Hen upplever att naturen är viktig och förstår naturens egenvärde. En scout 
förstår hur hens handlingar påverkar naturen. Hen verkar i enlighet med 
principerna för en hållbar utveckling med syftet att bibehålla en livskraftig och 
god livsmiljö även för kommande generationer. 

 
• Att vara pålitlig  

En scout är en pålitlig vän som håller sitt ord och handlar ansvarsfullt. En 
scout skapar en atmosfär av tillit runt sig och litar på andra. En scout är 
alltid redo att hjälpa andra. 

 
• Att främja vänskap över gränser  

Scouten förhåller sig positiv till mångfald och vill bekanta sig med 
och bli vän även med människor som kommer från andra kretsar än 
hens egna. Scouten försöker skapa konstruktiv dialog och samarbete 
och arbetar överallt för fred. Scouten är en del av den 
världsomfattande rörelsen och ser möjligheter att via den förändra 
världen. 
 

• Att känna sitt ansvar och vara aktiv   
En scout känner ansvar för sina gemenskaper och för samhället och 
tvekar inte att jobba för det gemensamma bästa. En scout kan vara 
medlem i olika grupper och leda dem. En scout verkar utifrån sina egna 
förutsättningar som en aktiv medlem av samhället. 

 
• Att utveckla sig själv som människa   

En scout stärker sin självkännedom genom att lära känna och utveckla 
sina styrkor och svagheter. En scout utvecklar ständigt sina kunskaper 
och färdigheter. En scout lär sig att identifiera sina värderingar och förstå 
deras betydelse för och inverkan på hens handlingar. 
 

• Att söka sanningen i tillvaron   
En scout utvecklar sin egen tro eller annan åskådning. En scout förhåller 
sig positiv till olika åskådningar och till andlighet och är hoppfull inför 
framtiden. En scout accepterar att det finns något som är större än 
människan. En scout bildar sig en egen uppfattning om rätt och fel och 
handlar rättvist.  


