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SJÖSCOUTKÅREN VIKINGAFLICKORNA r.f.  
 

Datum 13.02.2019 

 

Verksamhetsplan för året 2019 
 

Kårens målsättning är att i scoutrörelsens anda skapa förutsättningar för sina medlemmar att             

utvecklas i harmoni med sig själv och sin omgivning. Vi vill fostra våra medlemmar till aktiva                

samhällsmedborgare. Verksamheten består av regelbunden verksamhet i patruller, lag och flockar           

och av utfärder, förläggningar, seglatser och läger. 

 

Finlands Scouters (FS) tema för 2019 är uteliv. Temat kommer att återspeglas i kårverksamheten i               

form av ett flertal evenemang där scouterna har möjlighet att bekanta sig med uteliv i olika former.                 

Också mötesverksamheten under veckorna kommer att tangera färdigheter i uteliv och kårens            

utfärdsmaterial kommer att förnyas. 

 

 

VERKSAMHET UNDER ÅRET 

 

Löpande verksamhet 

Vi inleder året med filmkväll 15.1.2019 på kårlokalen för kårens alla medlemmar. Kåren fortsätter              

med scoutmetoden “verksamhet med stigande svårighetsgrad” som tillämpas för de olika           

åldersgrupperna. Samarbetet mellan åldersgrupperna förstärks. Kåren satsar på de äldre          

åldersgrupperna; explorerscouterna och roverscouterna. 

 

Vargungarna (8-10 år), äventyrsscouterna (10-12 år), spejarscouterna (12-14 år) och          

explorerscouterna (15-17 år) har möten varje vecka. Vargungarna och äventyrsscouterna leds av            

vuxna ledare. Under mötena fungerar de i små grupper där de turas om att fungera som ledare.                 

Spejar- och explorerscoutpatrullerna leds av en patrulledare i explorerscoutåldern med handledning           

av en vuxen lots. Patrullerna planerar själva sitt terminsprogram. Spejar- och explorerscouterna            

kommer också att ha avdelningsmöten tillsammans med sin lots. Mötesprogrammen bygger på            

Finlands Scouters scoutprogram. Scouterna uppmuntras även att delta i verksamhet tillsammans           

med andra kårer samt takorganisationerna (Finlands Scouter FS, och Finlands Svenska Scouter,            

FiSSc). Roverscouterna (18-22 år) kommer att ha en egen lots som ordnar program under året.  

 

Roverscouterna och äldre ledare (över 22 år) uppmuntras till att aktivt delta i Finlands Svenska               

Scouters och Finlands Scouters evenemang och ta emot uppdrag utanför kåren. 
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Kåradministration 

Roverscouterna och äldre ledare (över 22 år) sammanträder till förstärkta kårkvarteret d.v.s. fkk,             

cirka en gång i månaden. På dessa möten behandlas styrelseärenden och kårens verksamhet drivs              

framåt. Ledarrekreationsevenemang ordnas varje termin i form av utflykter, resor och bastukvällar.  

 

 

Förläggningar och hajker 

Kårens vinterförläggning tillsammans med Sjöscoutkåren Vikingarna äger rum 9-10.2 på Helsingfors           

svenska scouters stuga Lärkans i Noux. Temat är Pettson och Findus. Alla åldersgrupper deltar och               

kommer ha eget program. Mikaela Björkqvist fungerar som förläggningschef. 

 

I september kommer det, tillsammans med Sjöscoutkåren Vikingarna, ordnas en hajk för de äldre              

åldersgrupperna. För vargungarna ordnas en utflyktsdag. Även en kårdag för alla medlemmar            

planeras.  

 

Den 26-27.1 ordnas ett ledarrekreationsveckoslut i Hangö. Även ett andra ledarrekreationsveckoslut           

planeras till hösten, eventuellt till Karlö eller Kotka. 

 

 

Sommarprogram  

Under sommaren 2019 kommer Vikingaflickorna att satsa på sjöverksamhet och evenemang i            

samarbete med andra kårer. För vargungarna ordnas ett dagsläger på NJK tillsammans med             

Vikingarna. Det seglatsbetonade programmet kommer att ske på seglingsklubben och till sjöss på             

kårens båtar. För äventyrsscouterna kommer det att ordnas en seglats under juni månad.  

 

Kårens spejarscouter kommer att delta i FiSSc Fjäll lägret som ordnas på Kåtan i Muonio. 

Explorerscouterna kommer att ha seglatser för att bekanta sig ytterligare med kårens båt i              

skolningssyfte. Explorerscouterna kommer också att delta i FiSSc Eskader. Under augusti månad            

kommer det att ordnas en ledarseglats. När kårbåten Corail inte används för kårevenemang står hon               

till förfogande för kårens medelmmar. Sommaren 2019 kommer det inte att ordnas ett kårläger.  

 

 

S/y Corail 

Upprustningen av Corail fortsätter i enlighet med tidigare målsättningar och vi fortsätter arbetet för              

en säker och fungerande båt. Båtteamet leder arbetet på båten tillsammans med kårens övriga              

ledare. De äldre åldersgrupperna deltar i skötseln av Corail och tar ansvar för vår gemensamma båt. 

 

Corails fönster kommer att repareras under året. Dessutom kommer replåsen på ruffen också att              

förnyas.  Riggen ses över.  

 

 

Seglatser 

2019 kommer det att satsas på seglatser. Seglingssäsongen inleds den 16.5 traditionsenligt på NJK              

Björkholmen tillsammans med Vikingarna. För vargungarna ordnas det i år ett dagsseglingsläger. I år              

uppmuntras kårens medlemmar att delta i Eskadern som ordnas av sjörådet 27.6-3.7. Kåren har som               
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ansvar att ordna På rätt köl som kommer att vara under Eskadern. Kårens medlemmar uppmuntras               

även att delta i långfärdsseglatser som ordnas på s/y Navigator. 

 

Målet för 2019 är att utbilda mera skepparen inom kåren. Kåren kommer att ge de nya skepparna                 

möjlighet att öva sina färdigheter i säkra miljöer.  

 

Vi sporrar kårens medlemmar att delta aktivt i kurser och vidareutbilda sig. Via seglingen lär sig                

medlemmarna förutom sjövett också samarbete, ansvarskänsla, ledarskap och respekt för naturen. 

 

 

Verksamhet kring julen 

Kåren kommer att delta i FS julkampanj och sälja FS adventskalender. På grund av att kalenderpriset                

kommer att stiga från 7 euro till 10 euro per kalender, räknar vi med att sälja färre kalendrar men                   

med ungefär samma vinst som tidigare.  

 

Kåren deltar i Helsingfors svenska scouters (Hess) traditionsenliga julbasar i Balders sal. Tillsammans             

med ledarna planerar och tillverkar scouterna produkter som kan säljas på basaren. Via försäljning              

av kalendrarna och på basaren lär sig medlemmarna grundläggande företagarfärdigheter och inser            

vikten av att bidra till något gemensamt. Vargungarna deltar som tomtar i Folkhälsans luciatåg 13.12               

och sprider julglädje bland helsingforsare.  

 

Kåren ordnar också en traditionsenlig julfest 12.12 med Vikingarna på NJK Björkholmen. 

 

 
Utbildning och samarbete 

Kåren uppmuntrar alla sina medlemmar att delta i kurser och evenemang som Hess, FiSSc, FS och                

utländska scoutorganisationer arrangerar. Vi uppmuntrar också våra scouter att delta i övriga kurser             

som behandlar sjöaktiviteter och miljötänkande.  

 

Vårt mångåriga samarbete med sjöscoutkåren Vikingarna fortsätter naturligtvis. Konkret betyder          

detta många gemensamma evenemang och koordinering av våra verksamhetskalendrar. Kåren          

strävar också till gott samarbete med andra sjöscouter och scoutkårer inom vårt eget distrikt. 

 

Kåren ansvarar för FiSSc:s patrullrådighetstävling till sjöss “På rätt köl” som går av stapeln under               

FiSSc:s Eskader. Kåren fortsätter samarbete med s/y Belmont. Kåren har ett fadderbarn, Janet i              

Kenya. Åldersgrupperna uppmuntras hålla kontakt med henne. Kåren deltar aktivt i samarbetet            

mellan scoutkårerna och NJK:s juniorer. Dessutom deltar kåren i talkoverksamhet på NJK. Kåren             

strävar till tätare kontakt med våra äldre och före detta ledare, för att kunna förbereda vårt                

kommande jubileum. 

 

 

Kårlokalen 

Kårlokalen fungerar som kårens bas. Lokalen är i aktiv användning i.o.m. att största delen av               

mötesverksamheten sker på eller kring kårlokalen. Städmöten ordnas regelbundet och den som            

leder mötena ansvarar för att lokalen lämnas prydligt. Material finns för utlåning och den som lånar                

material ansvarar för att materialet återlämnas i gott skick.  
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Vårt nuvarande Nimikkotila-hyreskontrakt med stadens ungdomsnämnd kommer att utlöpa         

31.5.2019 vilket leder till att vi kommer att måsta betala hyra för vår lokal. Vi har inlett diskussion                  

om ett hyreskontrakt med vårt nuvarande husbolag ASunto Oy Lepolankja 5. Vi håller också ögonen               

öppna för eventuella andra potentiella lokaler.  

Vi vidareutvecklar vår materialbank, för utlåning av utrustning för olika evenemang som alla             

medlemmar kan använda sig av för att låna utrustning från.  

 

 

Information  

Informationen går ut till medlemmar huvudsakligen per mail. Kårens nyhetsbrev e-postbåten har            

lagts ner och istället uppmanas medlemmar att söka information på webbsidan. Webbsidan            

uppdateras kontinuerligt och innehåller all info om mötestider och evenemang. Kommunikationen           

ledarna emellan fungerar huvudsakligen genom WhatsApp-grupper och mail. Även de äldre           

åldersgrupperna koordinerar sin verksamhet över WhatsApp-grupper.  

 

Utöver det är kåren synlig på sociala medier genom regelbunden uppdatering på Facebook och              

Instagram. 

 

Kåren kommer att upprätta en webb-shop för kårkläder och -prylar.  

 

 

Ekonomi 

Kåren utvecklar sina metoder för fakturering. I framtiden inkluderas betalningsuppgifter för           

evenemang i anmälningsblanketten och anmälningsblanketter görs sådana att anmälning i framtiden           

inte kan göras utan att man godkänt evenemangets betalningsvillkor. För evenemang görs            

uppföljning av utgifter i realtid i en fil i Google Drive, där alla ledare fyller i sina utgifter för aktuella                    

evenemang. Evenemangets ansvarsperson (eller annan på förhand utnämnd person) redovisar sedan           

evenemanget åt kårekonomen. 

 

Uppföljning av löpande ekonomi kommer i fortsättningen att kunna göras av ytterligare en av kårens               

namntecknare, utöver kårekonomen (ex. kårchef). Fullmakter görs så att denna person har åtkomst             

till kårens konto (Aktia) och bokföringsprogram (Briox). Vi utreder också ifall det vore möjligt att via                

Briox skapa referensnummer för betalningar och e-fakturering. 

 

Under 2019 kommer Helsingfors stads hyreskontrakt för kårlokalen på Kajanusgatan att sägas upp.             

Staden kommer inte bekosta hela hyran i fortsättningen. Kårens likviditet är god och i rådande läge                

(februari 2019) har vi möjlighet att bekosta hyresutgifter för lokalen en tid frammöver också utan               

understöd. Vi anhåller om Helsingfors stads hyresunderstöd för föreningar. 

 

Inför Vikingaflickornas 100 års jubileum kommer en historik att ges ut. Historiken trycks under              

hösten 2019. Historikprojektet bekostas med understöd och donationer. 
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Händelsekalender 2019 

 
Januari 

15.1 Säsongsöppning 

26–27.1 Ledarveckoslut 

 

Februari 

9–10.2 Förläggning 

13.2 KK med verksamhetsplanering 

22.2 Thinking day 

 

Mars 

14.3 Årsmöte 

 

April 

Äventyrsscouternas hajk 

Båtarbete 

 

Maj 

Båtarbete 

16.5 Segelsäsongsöppning 

18.5 NJK flagghissning och juniorjippo på Blekholmen 

 

Juni 

Seglatser 

Ledarseglats 

10–14.6 VU-dagsseglingsläger tillsammans med Vikingarna 

8–16.6 FiSScFjäll 

25–28.6 Seglats Helsingfors-Hangö äventyrsscouter 

 

Juli 

29.6–3.7 FiSSc Eskader och På Rätt Köl 

4–7.7 Seglats  Nagu - Helsingfors, seglats explorer scouter 

 

Augusti 

Ledarseglats 

15–18.8 Uiva 

19.8 Höstmönstring (Seglingsjippo) 

 

September  

Åldersgruppsprogram 

Kvällsseglatser 

27–29.9 Ledarnas inlandsresa 

 

Oktober 
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Åldersgruppsprogram 

11–13.1 Hajk 

 

November 

Balderspyssel 

VU-dag 

30.11 Balders basar 

 

December 

12.12 Julfest  

13.12 Luciatåg 

Kårchefsglögg 
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