
Tävlingen	  om	  Paddeln	  
4.	  januari	  2015	  
Skrivna	  Av:	  Sebastian	  Nastamo,	  Benjamin	  Ahlfors,	  Lisa	  Gerkman,	  Patrik	  Eriksson,	  
Niklas	  Kirkkomäki	  
	  

1. Tävlingens	  officiella	  namn	  är	  Tävlingen	  om	  Paddeln	  
2. Syfte:	  Öka	  deltagaraktiviteten	  i	  kårernas	  evenemang,	  rekrytering	  av	  nya	  

medlemmar,	  skapa	  vänskaplig	  tävling,	  öka	  sammanhållningen	  samt	  
motivera	  till	  ordnandet	  av	  fler	  evenemang.	  

3. Tävlingskommittén	  ansvarar	  för	  förverkligandet	  och	  övervakandet	  av	  
tävlingen.	  

a. Tävlingskommittén	  består	  av	  Kommittéäldst	  (ordförande),	  
Protokollfilare	  (sekreterare),	  Poängkoordinator	  (ordinarie	  
medlem),	  Regelryttare	  (ordinarie	  medlem)	  och	  Fiilisfadder	  
(ordinarie	  medlem).	  

i. Den	  ärebördiga	  uppdraget	  som	  Kommittéäldst	  tillfaller	  den	  
person	  som	  suttit	  i	  kommittén	  längst.	  

ii. Protokollfilaren	  ser	  till	  att	  kommitténs	  möten	  protokollförs	  
och	  har	  ansvar	  över	  allt	  material	  som	  tillhör	  tävlingen.	  

iii. Poängkoordinatorn	  ansvarar	  för	  sammanställandet	  och	  
räknandet	  av	  poäng	  innan	  SSÖ.	  

iv. Regelryttaren	  övervakar	  att	  tävlingen	  genomförs	  korrekt.	  
v. Fiilisfaddern	  ser	  till	  att	  god	  anda	  uppehålls	  under	  

tävlingens	  gång	  och	  vidtar	  nödvändiga	  åtgärder	  för	  att	  
återställa	  fiilisen.	  

b. En	  kommitté	  medlem	  kan	  ansöka	  om	  avgång	  men	  bör	  då	  
presentera	  för	  övriga	  tävlingskommittén	  en	  fullvärdig	  
efterträdare.	  Efterträdaren	  måste	  godkännas	  av	  övriga	  
tävlingskommittén.	  

4. Tävlingen	  pågår	  under	  vårterminen:	  Januari	  –	  SSÖ	  (Segelsäsongsöppning)	  
5. Tävlingen	  går	  ut	  på	  att	  kårernas	  åldersgrupper	  (namnges	  senare)	  tävlar	  

sinsemellan	  i	  deltagaraktivitet.	  
6. Åldersgrupper	  som	  tävlar	  är	  följande:	  Spejarscouter,	  Explorerscouter,	  

Roverscouter	  och	  Äldre	  ledare	  
7. Poäng	  delas	  ut	  för	  deltagande	  i	  evenemang.	  
8. Ett	  evenemang	  definieras	  enligt	  följande:	  

a. Evenemanget	  bör	  vara	  öppet	  för	  båda	  kårernas	  alla	  i	  tävlingen	  
deltagande	  åldersgrupper.	  

i. Varje	  deltagare	  ger	  ett	  (1)	  poäng.	  
ii. Deltagarmängden	  för	  ett	  evenemang	  antecknas	  i	  respektive	  

kårers	  FKK	  protokoll	  och	  poängen	  sammanställs	  av	  
tävlingskommittén.	  

b. Även	  deltagande	  i	  båttalkon	  ger	  poäng	  enligt	  följande	  direktiv:	  
i. I	  koppin	  finns	  timlistor	  där	  för	  ifråga	  varande	  talkoäldst	  
ansvarar	  för	  att	  anteckna	  deltagandet	  efter	  respektive	  talko.	  

ii. Listorna	  är	  kårspecifika	  och	  bör	  fyllas	  i	  enligt	  skilt	  angivna	  
anvisningar:	  

1. Fullständigt	  namn	  
2. Effektiva	  arbetstimmar	  



3. Åldersgrupp	  
iii. Åldersgruppernas	  sammanlagda	  arbetstimmar	  ger	  ett	  (1)	  

poäng	  för	  6	  timmars	  arbete.	  
iv. Listorna	  granskas	  och	  poängen	  räknas	  av	  

tävlingskommittén.	  
9. Tävlingskommittén	  kan	  vid	  behov	  dela	  ut	  personliga	  pris	  till	  sådana	  som	  

anses	  vara	  värda	  det.	  
10. Paddeln	  (tävlingens	  pris)	  delas	  ut	  på	  SSÖ	  till	  den	  åldersgrupp	  som	  samlat	  

flest	  poäng.	  Den	  vinnande	  åldersgruppen	  får	  förutom	  paddeln	  enorm	  ära	  
och	  stort	  tack.	  	  

11. Tävlingen	  har	  också	  en	  officiell	  hashtag;	  #tävlingenompaddeln	  
12. Stadgarna	  har	  sammanställts	  av	  den	  första	  tävlingskommittén	  som	  utsågs	  

under	  Vikingarna	  och	  Vikingaflickornas	  samarbetsmöte	  hösten	  2014.	  
a. Stadgar	  kan	  ändras	  först	  efter	  avslutad	  säsong	  på	  årsmötet	  som	  

bör	  inträffa	  före	  följande	  säsong.	  
b. För	  att	  ändra	  stadgarna	  måste	  hela	  tävlingskommittén	  vara	  samlad	  

och	  ändringsförslaget	  bör	  godkännas	  med	  enkel	  majoritet.	  
	  
	  
	  
Godkänd	  av	  tävlingskommittén	  4.	  januari	  2015.	  
	  

	  
	  
__________________________________	  
Kommittéäldst	  Lisa	  ”Finken”	  Gerkman	  
	  
	  
	  
__________________________________	  
Protokollfilare	  Sebastian	  ”Sebbe”	  Nastamo	  
	  
	  
	  
__________________________________	  
Poängkoordinator	  Benjamin	  ”Benson”	  Ahlfors	  
	  
	  
	  
__________________________________	  
Regelryttare	  Patrik	  ”Pape”	  Eriksson	  
	  
	  
	  
__________________________________	  
Fiilisfadder	  Niklas	  ”Kirkkis”	  Kirkkomäki	  

	  


