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FINLANDS SVENSKA SCOUTER r.f.  
FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND r.f.  
FINLANDS SVENSKA SCOUTFÖRBUND r.f. 
 

KALLELSE TILL VÅRMöTE 2022  
 
Härmed kallas till förbundens vårmöten lördagen den 19 mars 2022.  
Ceremonierna inleds kl. 11.00 på Scoutstationen i Helsingfors. 
 

Inledningsvis utdelning av vandringspriser, insignier och utmärkelsetecken 
Högtidlig fanspikning  
Lunch och kaka (lunchen är vegansk, senast 11.3 anmälda allergier kan beaktas) 
Mötena inleds 

 

MÖTEN 
På mötena behandlas de i § 5 i FiSSc:s, FSFSF:s och FSSF:s stadgar nämnda ärenden som 
ska behandlas av vårmöte. Sådana är bland annat bokslut och årsberättelse. Övrigt 
beslutsärende är val av valberedningskommitté, fastställande av 
valberedningsreglemente och som FiSSc-ärende, val av delegation till Finlands Scouters 
medlemsmöte. Kårerna ombeds göra förslag i form av motioner till vårmötet.  
 
Övriga beslutsärenden:  

upplösande av FSSF, andra behandlingen 
förslag till reviderade stadgar för FiSSc och FSFSF   
förslag till reviderad Ekonomi- och administrationsstadga för förbunden 

 
Övrigt: 

styrelsen informerar om Nothamn 2023 
styrelsen informerar om förfarande för områdesläger 2024 

 
Även övriga intressanta informationsärenden föreligger. Denna kallelse och 
föredragningslistorna har postats i två exemplar till varje medlemskår, ett till 
kårpostmottagaren och ett till kårchefen eller kårsekreteraren. 
 
Styrelsen ordnar ett öppet infotillfälle 15.3 kl. 18.00 online om stadgerevideringen och 
upplösandet av Finlands Svenska Scoutförbund r.f. 
 
ANMÄLNING OCH FULLMAKTER 
De utskrivna fullmakterna (elektroniska tas inte emot på plats och mötesdelegats röster 
kan således inte godkännas) lämnas in på mötesplatsen klockan 10.30-11.00. Försäkra er 
om att rätt antal namntecknare (så som i kårens stadgar bestäms) har undertecknat. 
Fullmakterna kan även senast tisdag 15.3 sändas till kansliet@scout.fi, fullmakten är 
emottagen då sändaren erhållit kvittering. Representant för ordinarie registrerad 
medlem har enligt föreningens stadgar yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie 
medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal 
medlemmar beräknat enligt medlemsregistret per 15.1.2022. Samma representant kan ha 
mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation. 
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RESOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR VÅRMÖTE  
Resekostnader överstigande 15 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts 
av förbundet enligt billigaste färdmedel. Välj hållbara sätt att resa.   
 
Scoutstationen har tillgänglig ankomst från gårdssidan via hissförbindelse.  
 
 

                                         Välkommen att delta i vårmöte! 
 
FILIP NYMAN   JENS BACK  JONNA SAHALA 
scoutchef  vice scoutchef verksamhetsledare 
förbundsordförande, FSSF    vice förbundsordförande, FSSF    
förbundsordförande, FSFSF vice förbundsordförande, FSFSF 
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