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FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND r.f. - FSFSF 
ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2021 
Styrelsens förslag till vårmöte 19.3.2022  
 
 
Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f. (FSFSF) grundades år 1928. 
 
Verksamhet 
Finlands Svenska Flickscoutförbunds ordinarie verksamhet omfattar underhåll och drift av fjällstugorna 
Kåtan och Baby-Kåtan samt scouternas fjällverksamhet. Fjällstugorna i Muonio ägs av Finlands Svenska 
Flickscoutförbund r.f. och används av finlandssvenska scouter. För fjällstugornas skötsel och bruk följs 
långtidsplanen för Kåtan, den gällande är i kraft till och med år 2022. Följande långtidsplan bereds under år 
2022. Vikten ligger på långsiktigt upprätthållande och engagerande av scoutkårerna att använda Kåtan för 
fjällverksamhet. Allmänt underhåll har setts till längs med året med hjälp av extern köptjänst. FiSScFjäll 
ordnades i fem underläger på tre orter (Korsholm, Salo och Esbo) och i lägren deltog sammanlagt 58 scouter 
och 20 ledare (fördelade på lägret enligt; Korsholm 11 (1 underläger), Salo 9 (1 underläger), Esbo 58 (3 
underläger)). 

Kåtan och Baby-Kåtan 
Även i år har Kåtan använts flitigt av både ledare och kårer. Fortfarande finns dock utrymme att effektivera 
kårernas fjällverksamhet och därmed användningen av fjällstugorna. Den främsta målgruppen är 
scoutkårerna. Under året arrangerade ett talkoläger som bl.a. målade taket i Kåtan vitt, lagade en ny 
spångstig ner till stranden och utförde röjningsarbete på gården. Samarbetet med Muonio kommun kom 
även i gång då kommunens socialtjänst i juni arrangerade ett första övernattningsläger för mindre 
bemedlade familjer på Kåtan. 
 

Brukarstatistik för fjällstugan 2006–2021  
Kåtan & Baby-Kåtan 

År Dygn/år Personer 
totalt 

2021 67 85 
2020 87 58 
2019 100 137 
2018 79 140 
2017 92 116 
2016 69 138 
2015 80 120 
2014 49 53 
2013 75 183 
2012 66 55 
2011 74 449 
2010 77 157 
2009 79 121 
2008 80 120 
2007 59 75 
2006 48 38 

 
 
Förtroendevalda och organisation 
Kåtans förtroendevalda utgörs av en intendent och två disponenter som är utsedda för två år åt gången. 
Under år 2021 har Fredrik Aspö och Dennis Saxén fungerat som Kåtans disponenter och Linda Sointu som 
intendent. Kansliets Kåtan-kontaktperson har varit förbundskoordinator Frida Lundberg. Kim Backlund 
ansvarade för Kåtan ärenden inom styrelsen. 
 
Den regelbundna skötseln av fastigheten sköts via externa tjänster. Henry Nuutinen sköter uppvärmning av 
Kåtan och Baby-Kåtan samt mindre serviceuppdrag. 
 



FSFSF:s styrelsemöten hölls traditionellt i samband med Finlands Svenska Scouter r.f.:s styrelsemöten. 
Sammanlagt sammanträdde FSFSF-styrelsen till fyra protokollförda möten. 
 
Styrelsens sammansättning 
Filip Nyman, ordförande  
Jens Back, vice ordförande 
Fanny Aaltonen, ledamot 
Kim Backlund, ledamot 
Alma Lüttge, ledamot 
Sonja Sunde, ledamot 
Melina Weckman, ledamot 
Anna Åkerman, ledamot 
 
Jonna Sahala, sekreterare 
 
Arbetsutskottet 
Filip Nyman, ordförande  
Jens Back, medlem 
Jonna Sahala, medlem 
 
 
Ekonomi 
FSFSF:s egendom är placerad främst i värdepapper. Värdepappersportföljen sköts av Ålandsbanken 
Asset Management. Flickscoutförbundet uppbär inte medlemsavgift.  
Irres Internationella fond utdelar stipendier åt kvinnliga scoutledare för internationell scouterfarenhet. 
Irres stipendium utdelades inte eftersom inga ansökningar var aktuella under pandemiåret. 

FSFSF:s egendom förvaltas av Ålandsbanken Private Banking och avkastningen eller en del av den används 
enligt skilda styrelsebeslut och enligt budget för att stöda den finlandssvenska scoutverksamheten.  

Resultat 
Den ordinarie verksamheten uppvisar ett underskott om -7 330,98 euro (2019: –5 719,80 euro och 2018:  
-11 405,55 euro) mot ett budgeterat underskott om – 12 730 euro. Placerade medel visar ett överskott om  
11 709,43 euro. Totalt visar resultaträkningen ett överskott om 4 378,45 (2019: 41 682,68 euro och 2018 ett 
underskott om -31 970,62 euro). De specificerade resultaten framgår av resultat- och balansräkningen. 
 
Marknaden för placeringar var under året fortsättningsvis osäker och varierande på grund av pandemiläget, 
däremot var kostnaderna för placeringsverksamheten klart lägre än året innan. 
 
 
Revisor 
Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers har fungerat som förbundets revisor och som ansvarig revisor 
fram till oktober 2021 fungerade Petter Lindeman (CGR) och därefter Eetu Anttonen (CGR).  
 


