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SJÖSCOUTKÅREN VIKINGAFLICKORNA r.f. 
 

Datum xx.xx.2020 

Verksamhetsplan för året 2021 

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 2021 satsar kåren på att utveckla verksamheten så att kårens målsättningar kan nås trots               

Covid-19 pandemin. Det här görs bland annat genom att ordna en ännu större del av programmet                

utomhus, ha verksamhet på distans och utveckla nya metoder för att ordna program. Kåren kommer               

att vara tvungen att vara flexiblare än vanligt och det måste alltid finnas en möjlighet att anpassa                 

planerna enligt epidemiläget och myndigheternas rekommendationer.  

Kåren vill under 2020 fortsätta jubileumsårets satsning på att engagera äldre och tidigare             

medlemmar och föräldrar.  

VERKSAMHET UNDER ÅRET  

Löpande verksamhet  

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 2021 vill vi speciellt                  

satsa att scouterna får ha program utomhus.  

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.  

Kåren utforskar möjligheter inom familjescoutingen.  
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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. Den            

avvikande verksamheten under våren 2020 på grund av Covid-19 och de fortsatta restriktionerna             

har ställt kåren inför nya utmaningar. Det gör det extra viktigt att under 2021 satsa på ledarnas                 

välmående för att trygga sammanhållningen och upprätthålla en hög nivå av motivation.  

 

 

Förläggningar och hajker  

Under vintern ordnas en utflyktsdag för äventyrsscouterna.  

 

Kåren planerar ordna vårhajk för alla åldersgrupper 17-18.4. Kårens vargungar deltar under lördag             

den 17.4 

 

Vikingaflickorna ansvarar för Hess Scoutskaba 26-27.9. Evenemanget är för spejar-, explorer- och            

roverscouter och äldre ledare. Kårens scouter deltar i evenemanget, som anpassas så att också              

äventyrsscouterna kan delta.  

 

För vargungarna ordnas en utfärdsdag i oktober.  

Sommarprogram  

Fissc ordnar lägret Fisscfjäll i Muonio för spejarscouter 8 - 16.6. Vi uppmanar våra spejarscouter att                

delta i evenemanget.  

 

Kåren ordnar i augusti sommarläger på Stora Bredskär tillsammans med andra sjöscoutkårer. 

S/y Corail  

Underhållet av Corail fortsätter för att kåren fortsättningsvis ska ha en säker och fungerande båt.               

Bland annat behöver mastvinschen och replåsen bytas och segel repareras. Båtteamet leder arbetet             

på båten. Under 2021 satsar kåren särskilt på att involvera också andra ledare och åldersgrupperna i                

arbetet.  

 

Seglatser  

En skepparutbildningsseglats för explorerscouter och ledare ordnas i slutet på maj.  

 

I juli ordnas en längre seglats för spejar- och explorerscouter. Kåren utreder andra sjöscoutkårers              

intresse för att ordna den i form av en eskader.  

 

I augusti ordnas dagsseglatser. 
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Verksamhet kring julen  

Kåren kommer att delta i Finlands Scouter julkampanj och sälja Finlands Scouters adventskalendrar.  

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 med Vikingarna i december 

Utbildning och samarbete  

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

utländska scoutorganisationer arrangerar. Detta är särskilt viktigt med tanke på att årets lägerutbud             

åt de äldre scouterna erbjuds av FiSSc i form av FisscFjäll och EXRO-lägret. Vi uppmuntrar även våra                 

explorer- och roverscouter att delta i förverkligandet av EXRO-lägret.  

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 scoutkårer. 

Kåren har ett fadderbarn, Janet i Kenya. Åldersgrupperna uppmuntras hålla kontakt med henne.  

Kåren utvecklar sitt samarbete med NJK i form med att fundera på nya sätt att delta i 

talkoverksamhet på klubbens olika utrymmen och tomter.  

Kårlokalen  

Kårlokalen fungerar som kårens bas. Lokalen är i aktiv användning i.oi och med 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 även en materialbank av utfärdsutrustning som finns till förfogande för alla kårens              

medlemmar. Ryggsäckar, sovsäckar med mera finns till låns. Kåren utvecklar sitt system för utlåning              

av denna utrustning.  

Kåren har ett fortlöpande hyreskontrakt med husbolaget.  

Information  

Under 2021 kommer kårens medlemsbrev E-postbåten, som återupplivades år 2020, att fortsätta            
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skickas ut till medlemmarna med centraliserad information om evenamang och vad som händer i              

kåren.  

 

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

Synligheten på sociala medier kommer att utvecklas under 2021. 

 

Mångsidighet är viktigt i informationsgången. Med detta i tankarna, kommer åldersgruppsledarna           

också i fortsättningen skicka ut information till sina grupper, samtidigt som de också utvecklar sina               

metoder för kommunikation åt sina grupper och deras föräldrar.  

 

Kommunikationen ledarna emellan fungerar huvudsakligen genom WhatsApp-grupper och mail.         

Även de äldre åldersgrupperna koordinerar sin verksamhet över WhatsApp-grupper.  

Kåren kommer att fortsätter att upprätthålla sin webb-shop för kårkläder och -prylar.  

Ekonomi  

Kåren utvecklar uppföljningen av ekonomin i realtid.  
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Händelsekalender 2020  

Januari  

15-17.1 Ledarveckoslut 

18.1 Vårterminen drar igång 

Äventyrsscoutdag 

Februari  

KK inför kårens vårmöte 

22.2 Thinking day  

Mars  

Vårmöte  

April  

17-18.4 Hajk 

Båtarbete  

Maj  

Båtarbete  

Explorerscouternas och ledarnas övningsseglats 

Segelsäsongsöppning  

Juni  

Seglatser  

8-16.6 Fisscfjäll  

Juli  

Seglatser  

Augusti  

Läger 

Seglatser 

Uiva  

Höstmönstring 

September  

Kvällsseglatser  

26-27.9 ScoutSkaba 

Oktober  

Vargungedag 

5 



Verksamhetsplan 2021 Sjöscoutkåren Vikingaflickorna 

November  

Balderspyssel  

27.11 Balders basar  

December  

13.12 Luciatåg  

14.12 Julfest  

Kårchefsglögg 
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Verksamhetsplanens underskrift  
Kårkvarteret (styrelsen) i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna rf.  

Helsingfors xx.xx.2020 
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