
Information till föräldrar

Roligt att just Ditt barn vill vara med i scoutverksamheten!
Välkommen med som förälder. Vi hoppas Ni stöder Ert barn i hans/hennes
intresse.

Vad är scouting för något?
Scouting är äventyr och vänner, verksamhet ute och inne, gemenskap och

att lära sig nytt genom att göra själv - under trygga förhållanden! Idag finns det cirka 60 miljoner
scouter i hela världen och i Finland finns det ca 65.000 scouter! Det gör scoutingen till Finlands
största barn- och ungdomsorganisation. Scoutprogrammet erbjuder varje åldersgrupp tillräckliga
utmaningar på lämplig nivå och bygger på aktiviteter av stigande svårighetsgrad.

Ledare
De flesta ledarna består av unga vuxna samt äldre ledare som varit med i scoutverksamheten
en längre tid. Till skillnad från många andra hobbyn får ledarna inte betalt för att leda
verksamheten. Ledarna ger av sin egen tid för att scouting är viktigt för dem och ger dem en fin
gemenskap. Men även föräldrars och andra vuxnas stöd i form av närvaro och punktinsatser är
viktigt och nödvändigt. Har Du en kunskap som du vill och kan dela med dig av? Det kan vara
en hobby eller din yrkeskunskap! Din insats kan också vara extra ögon, öron och händer under
möten eller andra evenemang, det behöver inte vara märkvärdigare än så! Säg bara till - Du är
alltid välkommen!

Vad kostar det?
Medlemsavgiften indelas i 3 grupper och faktureras per kalenderår. Kåren fakturerar
medlemmarna och den största delen betalas vidare till förbundet.

Medlemstyp 1: 70€ (alla medlemmar som fyllt 17 år och yngre medlemmar om de är enda
medlemmen i familjen)
Medlemstyp 2: 50€ (medlem som är högst 16 år gammal och det på samma adress bor en
medlem som är medlemstyp 1)
Medlemstyp 3: 30€ (4-6 åringar som scoutar tillsammans med en vuxen scout (medlemstyp 1)
betalar medlemsavgift enligt medlemstyp 3)
För scouter som börjar på höstterminen faktureras den första hösten en terminsavgift på 30€.
Därefter betalar man vanlig medlemsavgift.

Läs mera om de olika medlemstyperna på Medlemsavgift till förbundet | Suomen Partiolaiset
(scout.fi)

Övriga kostnader: Deltagaravgift för hajker, läger och vandringar för att täcka matkostnaderna.
Scouthalsduken kostar 7€. Alla scouter bär en scouthalsduk på träffar och andra tillställningar.
Halsduken fås då scouten gått igenom “välkommen skedet”. Avlagda märken får scouten gratis.
Scouterna har också möjlighet att köpa scoutcollege, scoutskjorta och litteratur. Det enda vi
önskar att alla har är en scouthalsduk, det övriga är frivilligt.

https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/ekonomi/medlemsavgift-till-forbundet/
https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/ekonomi/medlemsavgift-till-forbundet/


Hur ansöka om medlemskap?
På hemsidans startsida finns en länk till medlemsansökan. Du får pröva på 2-3 gånger innan du
bestämmer dig. Alla medlemmar måste finnas i medlemsregistret! Om du någongång inte längre
önskar vara medlem, kom då ihåg att meddela din ledare om detta!
Följ anvisningarna och ansök om medlemskap här: Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Hemsida: Start - Kristinestads Nybyggare (scout.fi)

Facebook: KNY medlemmar (sluten grupp för medlemmar och föräldrar)

Kristinestads Nybyggare r.f.

Instagram: kristinestadsnybyggare

Finlands Scouters och Finlands Svenska Scouters hemsida hittar du på adresserna:
www.partio.fi och www.scout.fi Där finns mer information om scoutprogrammet.

https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenyys.aspx?id=9999584
https://kristinestadsnybyggare.scout.fi/start/
http://www.partio.fi
http://www.scout.fi

