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Finlands Svenska Flickscoutförbund rf (FSFSF) grundades år 1928 och dess medlemmar idag är de 
finlandssvenska scoutkårerna. 

 
Finlands Svenska Flickscoutförbund rf:s verksamhet omfattar underhåll och drift av fjällstugorna 
Kåtan och Baby-Kåtan samt fjällverksamheten på förbundsnivå. Fjällstugorna i Muonio kommun ägs 
av Finlands Svenska Flickscoutförbund och används av Finlands Svenska Scouter. FSFSF:s styrelse är 
ansvariga för utvecklingen av stugorna. 

 

KÅTAN  
Verksamhetsplanen för år 2023 följer de riktlinjer Långtidsplan för Kåtan anger. Förbundet fortsätter 
att långsiktigt upprätthålla fjällstugorna och engagera scoutkårerna att använda Kåtan för sin 
fjällverksamhet. 

 
Under året arrangeras UteVinter expedition, UteFjäll och tvåspråkigt TG-läger på Kåtan. Den ordinarie 
verksamheten fortsätter att fokusera på att upprätthålla och utveckla den löpande verksamheten på Kåtan. 
Kåtans disponenter och intendenten fortsätter arbetet för att effektivera uppvärmningen av Kåtan. 
Möjligheten att installera en ny mindre värmealstrande kamin i stugan utreds. Planen inkluderar även att 
bygga en lägerbålsplats vid stranden. Vi fortsätter upprätthålla och uppdatera Kåtans webbsidor och 
kompletterar med tips och idéer för kårerna. Vi fortsätter även det påbörjade lokala samarbete i Muonio (bl.a. 
med kommunen och scouterna i Muonio). 
 
Kåtan sköts i praktiken av två disponenter och en intendent enligt arbetsfördelning. Dessutom stöder 
Finlands Svenska Scouters kansli de förtroendevalda och sköter det administrativa och långsiktiga 
arbetet.  

 
Förbundet vill fortsättningsvis öka intresset för och kunskapen om Kåtan bland alla medlemmar och 
arbetar för att nå ut till kårerna med alla de möjligheter för scoutverksamhet som stället erbjuder. 
 
För åren 2023-2027 följs även femårsplanen som är för godkännande vid höstmötet 2022.  

 

 
EKONOMI 
Flickscoutförbundets egendom förvaltas av ett kapitalförvaltningsbolag och avkastningen eller en del 
av den används enligt budget för att upprätthålla fjällstugorna och stöda den finlandssvenska 
scoutverksamheten. 
Flickscoutförbundet utdelar från och med år 2011 ut ett årligt stipendium ur Irres Internationella 
fond, i enlighet med testatorns önskan. Stipendium tilldelas kvinnliga scoutledare för internationell 
scouterfarenhet. 
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