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SJÖSCOUTKÅREN VIKINGAFLICKORNA r.f.  
 

Datum 9.2.2020 

 

Verksamhetsplan för året 2020 
 

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. 

 

Under 2020 fyller Sjöscoutkåren Vikingaflickorna 100 år. Det betyder 100 år av sjöscouting för flickor               

och 100 år av scoutverksamhet. Detta kommer återspeglas i all kårverksamhet under året.             

Höjdpunkten blir jubileumsfesterna 14.3 och 21.3.  

 

 

VERKSAMHET UNDER ÅRET 

 

Löpande verksamhet 

Vi inleder året med filmkväll 13.1.2020 på NJK Björkholmen tillsammans med broderkåren            

Vikingarna. Filmkvällen är riktad till båda kårernas samtliga 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, och sporrar dessa åldersgrupper att         

fortsätta med sin scouthobby. 

 

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

vecka. Vargungarna och äventyrsscouterna leds av vuxna ledare. Spejarscouterna leds av           

explorerscouterna (15-17 år). Utöver att hjälpa till med spejarmöten har explorerscouterna egna            

möten en gång i månaden. 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 (Suomen Partiolaiset r.y. -            

Finlands Scouter r.f., Finlands Svenska Scouter samt Helsingfors Svenska Scouter). Roverscouterna           

(18-22 år) kommer att ha en egen lots som ordnar program under året. Under 2020 vill vi speciellt                  

satsa på gemensamt rover och explorerscoutprogram.  

 

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 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.  

 

Jubileumsåret 

Under hösten kommer kåren att ordna en ledarskaps workshop/föreläsning som koncentrerar sig på             

kvinnligt ledarskap med fokus på scouting. Idén är att tidigare Vikingaflickor skulle föreläsa om              

ämnet. 

Under jubileumsåret, som får sitt startskott 14.3 med dagsfesten och lanseringen av kårens historik,              

att kåren skulle starta ett 100-initiativ. 100-stycken 100-relaterade gärningar för att lyfta fram kårens              

100-års jubileum. Jubileumsåret avslutas i mars 2021.  

 

Förläggningar och hajker 

Kårens vårförläggning tillsammans med Sjöscoutkåren Vikingarna äger rum 4.4-5.4 i Stensböle i            

Borgå. Temat för förläggningen är ägg. Alla åldersgrupper deltar och kommer ha eget program.              

Christoffer Saarinen från Vikingarna fungerar som förläggningschef och Mikaela Björkqvist fungerar           

som kontaktperson för kåren. 

 

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

åldersgrupperna.  För vargungarna ordnas en utflyktsdag.  

 

Den 24.1–25.1 ordnas ett ledarrekreationsveckoslut i Hangö. Även ett andra          

ledarrekreationsveckoslut planeras till hösten, eventuellt till Karlö eller Lojo.  

 

 

Sommarprogram  

Under sommaren 2020 kommer Vikingaflickorna att delta i Finlands Svenska Scouter r.f.:s            

förbundsläger Najs 2020 som går av stapeln 29.7–5.8 i Ahtela, Sagu. Till lägret förväntas cirka 2000                

scouter. Även kårens segelbåt s/y Corail kommer att delta i lägret. 

 

Under sommaren kommer det att planeras in seglatser i Skärgårdshavet, med ledning av Daphne              

Jensen, med kårens segelbåt. Kortare veckoslutsseglatser kommer även att ordnas för           

åldersgrupperna  i början och slutet av seglingssäsongen.  

 

När kårbåten Corail inte används för kårevenemang står hon till förfogande för kårens medelmmar.              

Sommaren 2020 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,                

samtidigt som yngre ledare skolas i båtunderhåll. 
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Seglatser 

Seglingssäsongen kommer att inledas den 14.5 traditionsenligt på NJK Björkholmen tillsammans med            

Vikingarna, varefter vi börjar med kvällsseglatser under våra veckomöten med de olika            

åldersgrupperna.  

 

Sjöscouttävlingen På Rätt Köl ordnas i år i samband med förbundslägret, som kårens medlemmar              

uppmuntras delta i. Kårens medlemmar uppmuntras även att delta i långfärdsseglatser som ordnas             

på Finlands Svenska Scouters skolningsbåt s/y Navigator. 

 

Målet för 2020 är att fortsätta utbilda fler skeppare 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 Finlands Scouter julkampanj och sälja Finlands Scouters adventskalendrar.             

Vi förutsätter att vi kommer att sälja ungefär lika många kalendrar som förra året.  

 

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 14.12 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. 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  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              
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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.  

 

Kåren har ett fortlöpande hyreskontrakt med husbolaget.  

 

 

Information  

Under 2020 kommer kårens medlemsbrev att återupplivas i elektroniskt format. E-postbåten           

kommer att skickas ut till medlemmarna med centralicerad information om evenamng och vad som              

händer i kåren. På detta sätt kommer informationsgången inte vara så splittrad som den varit               

tidigare, med åldersgruppsledarna som skickar ut information. Medlemsbrevet kommer att gå ut en             

gång i månaden. 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 vidareutveckla sin 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. 

 

 

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 2020 

 
 
Januari 

13.1 Säsongsöppning 

25–26.1 Ledarveckoslut 

 

Februari 

9.2 KK 

22.2 Thinking day 

 

Mars 

14.3 Dagsfest 

21.3 Kvällsfest 

26.3 Årsmöte 

 

April 

3.4 Ledarkväll tillsammans med Vikingarna 

4–5.4 Förläggning 

Båtarbete 

 

Maj 

Båtarbete 

14.5 Segelsäsongsöppning 

 

Juni 

Seglatser 

 

Juli 

28.7.2020 På Rätt Köl 

29.7–5.8 NAJS 2020 

Seglatser 

 

Augusti 

13–16.8 Uiva 

20.8 Höstmönstring (Seglingsjippo) 

 

September  

Seglatser 

 

Oktober 

Båtarbete 
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November 

Balderspyssel 

28.11 Balders basar 

 

December 

11.12 Kårchefsglögg 

13.12 Luciatåg 

14.12 Julfest  
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Verksamhetsplanens 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 
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