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Kårkvarteret för år 2019 har haft följande sammansättning:  

 

Kårchef Mikaela Björkqvist  

Vicekårchef Sonja Linder  

Sekreterare Linda Mitts 

Ekonom Marika Eriksson  

Båtsfogde Birgitta Eriksson  

Material- och kårlokalsförvaltare Frida Mitts 

Ledamot Anni Weiss (båt)  

Ledamot Ester Holmström (kårlokal) 

 

 

Förstärkta kårkvarteret har dessutom bestått av:  

 

Vargungeledare:  Sonja Linder 

Mikaela Björkqvist  

Amalia Bergström 

Vivi Hafrén 

 

 

Äventyrsscoutledare: Frida Mitts  

Ida Ringbom 

 

Spejarscoutlots: Marika Eriksson (våren) Linda Mitts (hösten) 

 

Explorerscoutlots: Ester Holmström 

 

 

Båtgruppen: Birgitta Eriksson 

Anni Weiss 

Marika Eriksson 

Martina Forsman 

 

Kårlokalsgruppen: Frida Mitts 

Ester Holmström  

Linda Mitts  

 



Övriga aktiva ledare:  

Chrisse Lassenius, Rebecca Tallqvist, Jannica Ruusunen, Helena Hansson, Lisa Gerkman, Emma           

Ringbom, Mia Wallén,, Heidi Öller, Daniela Wollstén och Sofia Karlsson 

 

Övriga uppdrag:  

Verksamhetsgranskare: Martina Forsman och Antonia Bärlund  

Suppleanter: Ira Simelius och Agneta Roine  

Inventeringspersoner: Jannica Ruusunen och Daniela Wollstén 

Suppleanter: Ida Ringbom och Rebecca Tallqvist 

 

Kårens enheter 31.12.2019:  

Vargungar: 14 

Äventyrsscouter: 13 

Spejarscouter: 13 

Explorerscouter: 8 

Roverscouter: 5  

Aktiva äldre ledare: 16 

Hedersmedlemmar: 2 

I-klassens medlemmar (medlemmar i FiSSc): 76 

Understödande medlemmar:  42 

Medlemmar totalt :  118 

 

KÅRADMINISTRATION 

Kårens verksamhet har under verksamhetsåret 2019 administrerats med frivilliga krafter av vuxna            

som har scouting som sin hobby. Kårens program har byggt på det program Finlands Scouter, FS, har                 

tagit fram.  

 

PROGRAM UNDER ÅRET  

Den 15.1 inleddes vårterminen med filmkväll för alla åldersgrupper på kårlokalen, varefter den             

veckovisa mötesverksamheten drog igång för vårterminen.  

 

Segelsäsongsöppningen gick av stapeln på NJK, Björkholmen 16.5 tillsammans med Sjöscoutkåren           

Vikingarna. Under segelsäsongsöppningen ordnades det program på land för scouterna, kårbåtarna           

visades upp och Vikingagillet bjöd på hotdogs och saft. Under evenemanget fick föräldrarna             

information om kårens verksamhet och sommarens evenemang. 

 

Höstterminen inleddes på NJK med höstmönstring tillsammans med Vikingarna den 19.8.           

Programmet bestod denna gång av information åt föräldrarna om kårens verksamhet och            

kommande evenemang under hösten. Alla deltagare fick också traditionsenlig hotdog och saft av             

Vikingagillet. Efteråt ordnades kvällssegling åt de äldre scouterna.  



 

 

Mötesaktivitet 

Under våren och hösten har kårlokalen använts flitigt av alla åldersgrupper för sin veckovisa              

mötesverksamhet. Under vår- och höstterminen 2019 höll vi möten en gång i veckan med              

åldersgrupperna: vargungarna, äventyrsscouterna och spejarscouterna. Explorerscouterna hjälpte till        

att hålla möten för spejarscouterna samt hade egna möten ungefär en gång i månaden. En del                

explorerscouter hjälpte även till i vargungegruppen. Roverscouterna hade gemensamt program en           

gång per termin med varierande verksamhet. Ledarna har också samlats på kårlokalen till olika              

ledarmöten för bl.a. fkk eller för evenemangsplanering ungefär en gång i månaden.  

 

 

Förläggningar och utfärder 

9.2–10.2 Förläggning Pettson och Findus.  
27.4–28.4 Äventyrsscouternas hajk. 
28.9–29.9 Ledarresa till Kotka.  
12.10–13.10 Hajk i Sibbo storskog.  
9.11 Vargungedag i Noux. 
9.11 Äventysscoutdag på Heureka.  
 

Den 9.2–10.2 ordnades förläggningen Pettson och Findus tillsammans med Sjöscoutkåren Vikingarna           

på scoutstugan Lärkans i Noux. I samband med förläggningen ordnades även en ledarkväll för ledare               

från de båda kårerna fredagen den 8.2. Under förläggningen ordnades en patrullrådighetstävling.            

Mikaela Björkqvist var ansvarig för förläggningen.  

 

27.4–28.4 ordnades äventyrsscouternas hajk i Noux. Under hajken fick äventyrsscouterna utveckla 
sina överlevnadskunskaper och sova i vindskydd. Ida Ringbom var ansvarig för hajken. 
 
I september (28.9–29.9) ordnades en ledarresa till Kotka. Under resan besöktes bland annat 
Vellamo. Linda Mitts var ansvarig för resan.  
 
12.10-13.10 ordnades det en gemensam hajk tillsammans med Vikingarna i Sibbo storskog. Under 
hajken fick deltagarna öva på sina orienteringskunskaper, matlagning över öppen eld och att sova i 
vindskydd. Mikaela Björkqvist var ansvarig för Vikingaflickornas del.  
 
Den 9.11 ordnades det en gemensam vargungedag tillsammans med Vikingarna i Noux. Under dagen 
fick vargungarna öva knivhantering och matlagning över öppen eld. Sonja Linder var ansvarig för 
evenemanget.  
 
Samma dag, 9.11 ordnades det även en äventyrsscoutdag till Heureka. Frida Mitts och Ida Ringbom 
var ansvariga för evenemanget.  
 

 

Verksamhet kring julen  

Kring julen deltog kåren i Finlands Scouters julkampanj och sålde FS traditionsenliga            

adventskalendrar. Emma Ringbom fungerade som kårens julkampanjansvariga. Kalenderns pris var i           

år betydligt högre än tidigare år, 10 €, men trots den plötsliga prisökningen gick försäljningen bra. Vi                 

redovisade strax under 550 sålda kalendrar och också ledarna presterade detta år väl. I och med att                 



adventskalenderspriset höjdes förväntades det att mängden sålda kalendrar skulle minska i antal,            

men att vinsten från kampanjen skulle bli större. För oss gick det ändå bättre än förra året på                  

försäljningssidan, och således ökade vinsterna markant gentemot 2018. 

 

Kåren deltog i Helsingfors Svenska Scouters julbasar som ordnades 1.12 i Balders sal på              

Alexandersgatan 12 i Helsingfors. Basaren ställdes upp både inne i Baldersalen för kårerna som ville               

vara inne och ute på innergården för kårer med matservering. Vi hade både traditionsenliga              

produkter, såsom Kungs Senap samt Mumins Marmelad till försäljning, och också cypresser,            

hyacinter och listlotter. Listlotteriets vinstkorg fick kåren som donation av Gillet. Årets nyhet var              

salladssås enligt recept av Jannica Ruusunen. För första gången kanske någonsin sålde vi slut alla               

produkter och lotter. Tyvärr blev vinsten ändå inte mycket större än i fjol på grund av höga                 

inköpspriser för bland annat cypresserna. Baldersansvarig var Emma Ringbom.  

 

Julfest ordnade kåren torsdagen den 12.12 tillsammans med broderkåren Vikingarna på NJK            

Björkolmen. Vikingaflickornas vargungar uppträdde med Lucia och kårens spejar- och          

explorerscouter hade förberett en morse-sketch med jultema som de uppträdde med. Dessutom            

besöktes festen även av julgubben. Det bjöds på gröt och saft som i år tillreddes av Vikingaflickorna.                 

Under festen berättades det om höstens evenemang samt delades ut märken för deltagande i              

höstens program. Det informerades också om det kommande jubileumsårets festligheter, program           

och den nya historiken Heidi Öller håller på att författa.  

 

På luciadagen, fredagen den 13.12 deltog kårens vargungar som tomtar i Luciatåget med Finlands              

Lucia. Det var mysig luciastämning som vanligt och scouterna fick positiv synlighet.  

 

 

SJÖVERKSAMHET 

S/y Corail  

Under sommaren hade Corail NJK, Björkholmen, som hemmahamn. Under vintermånaderna stod           

hon i förvar på land på NJK Björkholmen.  

 

Corail har fått nya dynor under vintern och våren, durkarna har slipats och lackats liksom en del                 

lister. Detta har medfört att hytten fått ett mycket fräschare utseende till segelsäsongen 2019. Ny               

sprayhood har också införskaffats. Andra små reparationer har också skett under året.            

Grundbesiktning (skrov) och vanlig besiktning har utförts. 

 

Corail seglades flitigt under kvällarna i maj, augusti och september. Under juni och juli hade hon                

totalt över 40 seglatsdygn.  Corail avriggades och lyftes i början av oktober. 

 

Optimistjollen Dumbox har förvarats i hemmahamnen på Björkholmen.  

 

 

Seglatser 

2.6 ordnades det en kort dagsseglats för kårens Roverscouter. Seglatsen gick NJK Björkholmen-NJK             

Björkholmen. På seglatsen agerade Anni Weiss som skeppare och Mikaela Björkqvist som            

viceskeppare.  

 



10.6-14.6 ordnade kåren tillsammans med Sjöscoutkåren Vikingarna dagsläger för vargungarna.          

Under dagslägret fick lägerdeltagarna bekanta sig med kårens båtar, laga mat ombord och vara med               

i seglats- och proviantplanering. Under Dagslägret ordnades såväl kortare seglatser, som en längre             

dagsseglats.  

 

14.6-16.6 ordnades det Äventyrsscoutseglats i Eskader-anda tillsammans med Vikingarna. Seglatsen          
gick NJK Björkholmen-Högholmen, Porkala-NJK Björkholmen. Som skeppare fungerade Mikaela         
Björkqvist och viceskeppare var Marika Eriksson. Förutom segling badades det bastu på Högholmen             
och grillades mat tillsammans.  
 

28.6–30.6 ordnades sjöscouttävlingen På Rätt Köl av Vikingaflickorna. I staben fungerade Christina            
Lassenius, Mikaela Björkqvist och Amalia Bergström, samt Vera Turtonen från Wasa Fyrvaktare. 
 
1.7–3.7 ordnades FiSSc Eskader 2019. Sjöscoutkåren deltog med s/y Corail och en besättning             
bestående av två spejarscouter och en explorerscout, samt skeppare Christina Lassenius och            
viceskeppare Mikaela Björkqvist. 
 
I juli seglades många kortare och längre ledarseglaster. I augusti och september seglade             
vargungarna, äventyrscouterna och spejarna under sina kvällsmöten, där explorerscouterna deltog          
som viceskeppare. 
 
 
SAMARBETSPARTER 

Kåren deltog som parkeringsarrangörer på båtmässan UIVA - FLYTANDE 2019 på HSK.  

 

Samarbetet med broderkåren Vikingarna har fortsatt tätt och kårerna har ordnat många            

gemensamma evenemang och möten.  

 

Kåren har fortsatt sitt täta samarbete med NJK båtklubb. Utöver att förvarar av vår båt på NJK                 

Björkholmen, deltar kåren också i NJK-talkon och gemensamma evenemang för barn och ungdomar.  

 
Samarbetet med S/y Belmont fortsatt även i år med två seglatser riktade till kårens medlemmar.               
16.6 ordnades det en samarbetsseglats med s/y Belmont sträckan Tallinn-Helsingfors, som ledare            
och explorerscouter från kåren deltog i som gastar. 17.6 ordnades det också en kvällsseglats för               
kårens medlemmar på S/y Belmont. Linda Mitts har fortsatt fungera som kontaktperson till Stefan              
Wiklund som är styrelseordförande i företaget som äger båten.  
 

 

SCOUTVERKSAMHET UTANFÖR KÅREN 

Under året har kårens medlemmar deltagit i följande utbildningar och evenemang ordnade av             

Finlands Svenska Scouter: 

 

Daphne Jensen och Christina Lassenius, samt en explorerscout deltog i Motorkurs           

03.04.2019–04.04.2019.  

En explorerscout deltog i Skärgårdsskepparkurs 08.03.2019–10.03.2019. Samma explorerscout        

deltog även i  Megaexplosion 06.04.2019 - 07.04.2019.  

Christina Lassenius och Mikaela Björkqvist deltog i Eskader och På rätt köl 29.06.2019– 03.07.2019              

tillsammans med två spejarscouter och en explorerscout.  



Mikaela Björkqvist, Sonja Linder och Linda Mitts deltog i Scoutledarträff Helsingfors 27.04.2019.  

En av kårens exploerscouter deltog i UTE 2 27.09.2019–29.09.2019 

Fem av kårens spejarscouter deltog i FiSScFjäll VI 08.06.2019–16.06.2019. Frida Mitts deltog i lägret              

som stabsmedlem.  

Ester Holmström deltog i orienteringstävlingen Sök och Finn 11.05.2019–12.05.2019.  

Christina Lassenius deltog i Kustseglats 09.07.2019–14.07.2019 som stabsmedlem.  

Två av kårens explorerscouter deltog i Explo 2019 18.10.2019–20.10.2019.  

Frida Mitts deltog i En gång scout, alltid scout 02.08.2019–04.08.2019.  

Heidi Öller deltog som stabsmedlem i Yes we can-seglats 16.08.2019–18.08.2019.  

En spejarscout deltog i Skärgårdsseglats 1 24.06.2019–28.06.2019.  

 

Kårens medlemmar har även aktivt deltagit i HeSS evenemang och utbildningar:  

Mikaela Björkqvist deltog i HeSS: Första hjälpen uppdateringskväll - 27.02.2019. 
Linda Mitts, Frida Mitts, Helena Hansson och Sofia Karlsson deltog i HeSS: Ledarstadsmanöver i              

Helsingfors - 09.10.2019 

Frida Mitts deltog i HeSS Riddarvaka 2019 27.04.2019.  

Ester Holmström deltog i HeSS: Första hjälpen uppdateringskväll - 27.02.2019 

Helena Hansson och Christina Lassenius deltog i HeSS: Första hjälpen 1 fyra kvällar -              

18.11.2019–27.11.2019.  

Lisa Gerkman deltog i HeSS: Räddningskursen för fartygsresenärer - 03.01.2019.  

Marika Eriksson deltog i HeSS: Citymanöver 2019 - 25.04.2019 tillsammans med två spejarscouter.  

Marika Eriksson, Christina Lassenius, Emma Ringbom, Ida Ringbom och Frida Mitts deltog i HeSS              

Ledarrekreation på SUPboard 04.06.2019.  

Sonja Linder, Marika Eriksson och sex vargungar deltog i HeSS: Vargungedag på Sveaborg 28.04.2019 

 

Utöver deltagande på FiSSc:s och HeSS:s evenemang har kårmedlemmar även deltagit i program             

ordnade av Suomen Partiolaiset r.y.- Finlands Scouter r.f. 

Ida Ringbom deltog i SP Johtajatulet - Ledareldar 2019 30.08.2019–01.09.2019.  

Ida Ringbom har deltagit som stabsmedlem i TG 129- Tre stränder. 

 

Kårens medlemmar har också deltagit i internationell scoutverksamhet, bland annat Olave           

Baden-Powell societys möte och World Scout Jamboree i West Virginia, USA (22 juli 2019 – 2 aug.                 

2019),  

 

 

INFORMATION OCH REKRYTERING 

Kåren sprider information om evenemang och verksamheten via kårens webbplats, Facebook och            

e-postmeddelanden till föräldrarna. Kåren är också synlig på Instagram genom att dela            

stämningsbilder från evenemang via sidan.  

Kommunikationen mellan ledarna har fungerat främst genom ledarnas e-postlista och våra           

ledargrupper på Facebook och WhatsApp.  

 

En rekryteringskampanj har inte gjorts under 2019, då alla åldersgrupper för tillfället är fulla. För att i                 

framtiden kunna möjliggöra scouting för fler barn har vi rekryterat ledare och äldre scouter i två                

omgångar under 2019, en gång i april i samband med scoutveckan           



(https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/28/friluftsliv-och-segling-vem-som-helst-kan-bli-scout), och  

en gång till under hösten.  

 

Intresset för scouting har ökat, vilket har märkts genom det intresse som finns för att bli                

vikingaflicka. Intresset är speciellt stort i de yngre åldersgrupperna, men på grund av ledarresurser              

kan vi inte välkomna fler nya medlemmar än de vi har för tillfället. Kåren har istället satt upp en                   

kölista för dem som vill bli medlemmar i kåren, och vi strävar att ta emot så många nya medlemmar                   

som våra resurser räcker till.  

 

Kåren har fortsatt med att skriva ut inaktiva medlemmar, och medlemmar vars medlemsavgift             

förblivit obetald. Städning av medlemsregistret har lett till en liten minskning i antalet aktiva              

medlemmar i registret, som inte återspeglat en förändring i aktiva medlemmar med i verksamheten.  

 

VIKINGAGILLET —  KÅRENS FÖRÄLDRA- OCH UNDERSTÖDSFÖRENING 

Kårkvarteret har under året hållits informerad om Gillets verksamhet. Gillet bistod sin vana trogen              

kårerna under vårens segelsäsongsöppning och höstens seglingsjippo och bjöd på tilltugg. I oktober             

ordnade Gillet, tillsammans med Vikingarnas Garantiförening, strömmingsmarknad för medlemmar         

och föräldrar på Vikingaflickornas kårlokal. Inför scouternas julbasar stödde Gillet kåren genom att             

arrangera och bekosta huvudvinsten till det traditionella listlotteriet.  

 

Vikingagillet och Vikingaflickorna påbörjade gemensamt planera 100-årsjubileet som går av stapeln           

2020. Samarbetet har inkluderat många planeringsmöten, inför de kommande festligheterna.  

 

 

KÅRLOKALEN 

Kårlokalen, som ligger i Bortre Tölö i Helsingfors på Kajanusgatan 5, har betjänat kåren väl.  

 

Helsingfors stad avslutade sitt Nimikkotila-program under år 2019, vilket ledde till att kåren fick ta               

och se över sin kårlokalsituation. Kåren behövde nu förhandla sig till ett nytt hyreskontrakt med               

hyresvärden. Det letades också efter alternativa lokaler som skulle ha varit billigare än den              

nuvarande, men de som fanns hade behövt omfattande upprustning. Följaktligen var det inte             

ekonomiskt lönsamt med en flytt. Istället bestämdes det att kåren i framtiden strävar till att               

finansiera och rusta upp kårlokalen med mera talkoarbete.  

 

 

EKONOMI 

Löpande ekonomi och arbetsmetoder 

Kårens ekonomi har varit stabil också under 2019. Verksamheten har finansierats med            

medlemsavgift (64,00 € år 2019), deltagaravgifter för enskilda evenemang, talkoarbete,          

kalenderkampanjen och understöd från allmännyttiga institutioner. Kårens största utgifter utgjordes          

2019 av den löpande verksamheten, underhåll av kårens båt, hyra av kårlokalen, samt             

medlemsavgifter till kårens takorganisationer. 

 

Kåren har sedan tidigare haft ett konto hos Aktia. I.o.m. nedläggningen av Euroclear öppnade kåren               

2019 ett placeringskonto hos Aktia, placeringstillgångar överfördes och kåren har nu alla tillgångar             

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/28/friluftsliv-och-segling-vem-som-helst-kan-bli-scout


hos Aktia bank. Kåren har också 2019 hållit en relativt stor likviditet, eftersom vi för kommande års                 

händelser behöver en tillräcklig ekonomisk reserv; för jubileumsprojekt 2020, för båtprojektet som            

ännu pågår och dessutom för utgifterna för kårlokalen som ökat markant. 

 

Bokföring och bokslut 

Kåren har fortsatt använda sig av bokföringsprogrammet Briox som levereras av Webbhuset.            

Bokföring och fakturering har tills vidare gjorts helt manuellt, vilket varit mycket arbetsdrygt.             

Kårekonomen har under 2019 utrett olika möjligheter för halvautomatiska fakturerings-, bokförings-           

samt redovisningsmöjligheter. 

 

Verksamhetsårets resultat 

År 2019 har kåren gjort ett resultat på 1025,43 €. Kårens 100-års historik var avsedd att gå i tryck                   

2019, men arbetet blev försenat och kåren hade därför inga utgifter för historik trots att det                

budgeterats. Avskrivningar har gjorts på aktiva resultatregleringar enligt samma princip som tidigare            

år. De nedskrivna resultatregleringarna är uteblivna medlemsavgifter och deltagaravgifter för 2018. 

 

FÖRTROENDEUPPDRAG UTANFÖR KÅREN 

Marika Eriksson, kårcoach FiSSc  

Marika Eriksson, styrelsemedlem i Helsingfors Svenska Scouters styrelse 

Chrisse Lassenius, Fissc mentor 

Ida Ringbom, ansvarig för uppdatering av äventyrsscoutprogrammet.  

Ida Ringbom, inventeringsman för Lärkans 

Doris Stockmann, ordförande för NBSR Nordic Baltic Sub Region i ISGF International Scout and Guide               

Fellowship 

Chrisse Lassenius, LärkSec för Hess utfärdsstuga Lärkans 

Mikaela Björkqvist, styrelsemedlem i Föreningen Navigator r.f. 

 

Beviljade utmärkelsetecken 

Under år 2019 har inga utmärkelsetecken delats ut.  



Händelsekalender 
 
2.1 Äventyrscoutsplanering 2     

4.1 Förläggningsplanering 4     

3.1 Kryssningsresenärernas räddningskurs 1     

9.1 FKK 10     

15.1 Terminsstart med filmkväll 4 0 6 7 4 

18.1 Eskader och På rätt köl möte med sjörådet 5     

21.1 100 års jubileumsårs-möte 6     

26.1-27.1  Ledarveckoslut i Hangö 9     

27.1 FKK 8     

30.1 Förläggningsplanering 5     

3.2 Kårlokalsmöte 4     

8.2 Ledarkväll på Lärkans 4     

9.2-10.2 Förläggning 8 1 6 6 6 

13.2 Verksamhetsplanering KK 6     

14.2 Hess årsmöte 2     

21.2 FKK 6     

7.3 Gillets och garantiföreningens årsmöte 0     

14.3  Årsmöte 8     

14.3 KK om kårlokalen 8     

16.3 Navigators årsmöte 1     

22.3 Hess sähly-cup 8     

23.3 Fissc vårmöte 2     

31.3 FKK 7     

7.4 Båten avkläddes och vårarbetet påbörjades 2     

3.4-4.4 Motorkurs 3     

10.4 Planering för vu:nas dagsläger 1     

14.4 Skepparmöte och PRK planeringsmöte 5     

15.4 FKK 5     

16.4 Skrovbesiktning 1     

17.4 Båttalko 2  4   

18.4  Båttalko 2     

22.4-28.4  Scoutveckan      

24.4 Talkojippo + vuxenrekry 7  6   

27.4 Scoutledarträff 3     

27.4 Riddarvaka och utdelning av Mannerheimspännet 5     

27.4-28.4 Äs-hajk 3   6  

28.4 HeSS VU-dag 2    5 

29.4 Motordag 5     

7.5 Riggning pt.1 3     

8.5 Riggning pt. 2 3     



8.5 NJK talko   6   

8.5  Lärkanstalko 0     

13.5 FKK 6     

14.5 Corail besiktning 1     

16.5 SSÖ 7  2 5 7 

16.5 Jubileumsplanering 3     

18.5 Blekholmsjippo 1     

20.5 Städmöte 1     

2.6 Roverscoutsegling 3     

3.6 FKK 5     

10.6-14.6 Dagsläger 4    6 

14.6-16.6 ÄS seglats 2   3  

8.6-16.6 Fissc fjäll 1  5   

16.6 Nattvakt på njk 1     

16.6 Seglats med Belmont Tallinn-Helsingfors 1 1    

17.6 Seglats med s/y Belmont 4 1    

28.6-30.6 PRK 2 1 2   

1.7-3.7 Eskader 2 1 2   

9.7-14.7 Navigator kustseglats 1     

10.7 TG kurs 1     

22.7-2.8 World scout jamboree  1    

3.8 Nybyggarnas 60-års jubileums lägerbål 1     

12.8 FKK 8     

15.8-18.8 UIVA 7     

19.8 Höstmönstring 9 5 3 7 10 

11.9 Ledarnas städmöte 7     

11.9 Hajkplanering 4     

13.9 Spelkväll 1 3 4   

13.9-14.9 Nattvakt 1 3    

15.9 FKK 5     

17.9 Källarvisningsrunda  5     

28.9-29.9 Ledarresa till Kotka 3     

30.9 Corail Avriggning 6 1    

7.10 Strömmingsmarkandsbjudning a la Gillet 10 1   4 

9.10  Ledarstadsmanöver 4     

10.10  Båtlyft Corail 3     

12.10-13.10 Hajk Sibbo storskog 9 2 6 6  

14.10 FKK 11     

15.10 Flaskpantning del 1  4     

12.10 Täckning av Corail 2 1    

13.10 Täckning av Corail 2     

20.10 Båttalko 2     



24.10 Tacksamhetsteckensworkshop 3     

29.10 FiSSc Mentorträff, SSE Executive Education 3     

6.11 FKK 11     

9.11 Vargungedag i Noux 2    6 

9.11 Äventyrsscoutdag, Heureka 2   3  

10.11  Fissc höstmöte 2     

15.11 Välkomstkaffe och ledarchill 8     

18.11 Flaskpantning del 3 4     

24.11 Rovermöte balderspyssel 4     

29.11  Bära bord på balders 7     

30.11  Balders 16 4 6 2 4 

4.12 FKK 6     

12.12 Julfest på NJK med Vikingarna 11 5 7 7 10 

13.12 HeSS Luciatåg 2 1 1   

14.12 Kårchefsglögg 12     

17.12 Explorerscouternas uppflyttning 1 3    

18.12 FiSSc extra höstmöte 1     

  



Verksamhetsberättelsens underskrift 
Kårkvarteret (styrelsen) i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna rf. 
Helsingfors 9.2.2019 
 
 

 

 

Mikaela Björkqvist, Kårchef 

 

 

Linda Mitts, sekreterare 

 

 

Birgitta Eriksson, Båtsfogde 

 

 

Anni Weiss, Ledamot 

 

Sonja Linder, Vice kårchef 

 

 

Marika Eriksson, ekonom 

 

 

Frida Mitts, Material- och 

kårlokalsförvaltare 

 

Ester Holmström, Ledamot 

 

 

 

 

 

 
 


