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TILL SCOUTENS FÖRÄLDRAR  

Medlemsavgift  
Medlemmar i Sjöscoutorganisationen Fribytarna r.f. hör automatiskt till takorganisationen Suomen 

Partiolaiset – Finlands Scouter ry. Genom detta medlemskap får man en del förmåner, bl.a. 

medlemstidningarna Scoutposten och Partio, scoutrabatt på vissa varor i vissa friluftsbutiker samt en 

andrahandsförsäkring under scoutevenemang. Du kan läsa mer om  

medlemsförmånerna på http://www.scout.fi/medlemsformaner. Kårens medlemsavgift är 70 euro 

(2019), varav 49 euro går vidare till förbundet Finlands Svenska Scouter och SP-FS. Medlemsavgiften 

för 2020 fastställs på höstmötet. 

Medlemsavgiften för följande år drivs in i slutet av pågående år, och skall betalas inom utsatt tid. Medlemmar med obetald 

medlemsavgift stryks ur medlemsregistret och har således inget försäkringsskydd eller rätt att delta i scoutevenemang. Var 

noggrann med att uppge scoutens namn som referens då ni betalar medlemsavgiften. 

OBS! Av nya scouter uppbär vi en startavgift på 20€ för den första hösten. Denna startavgift innehåller en scouthalsduk med 

märke och höstens mötesprogram. 

  

Medlemsregistret Kuksa och medlemskort  
Alla kårens medlemmar samt minderåriga medlemmars målsmän finns inskrivna i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouters 

medlemsregister Kuksa. Både scouter och målsmän kan registrera sig och logga in till registret. Då scouten och målsmannen 

skrivits in i registret skickas automatiskt ett epostmeddelande till den e-postadress ni angett vid inskrivningen. Meddelandet 

innehåller en länk och ett medlemsnummer/förmyndarnummer. Med ert nummer och er e-post kan ni registrera er som 

användare i registret Kuksa. Vänligen notera att e-postadressen är personlig och kan endast skrivas in för en person i 

registret. Scouten och målsmannen eller målsmännen kan alltså inte ha samma e-post inskrivet i registret, om ni vill registrera 

er som skilda personer. Vi rekommenderar att alla scouter har åtminstone en registrerad målsman i registret, eftersom 

anmälningar till de flesta evenemang sker via Kuksa.  

Medlemskortet, som berättigar till rabatt i butiken Scandinavian Outdoor Store kan skrivas ut via scoutens profil i Kuksa, eller 

visas upp i butiken på mobilskärmen.  

  

Anmälningar och deadlines  
När kåren arrangerar evenemang skickar vi hem information om evenemanget och anmälningen per epost. Detta för att vi 

skall kunna beräkna matmängd, material, vid behov organisera transport och samla ihop tillräckliga ledarresurser. Vi skriver 

ut en sista anmälningsdag för att ge ramar åt evenemanget och för att kunna slutföra planeringen.  

Vi vill givetvis ge alla en möjlighet att delta, men samtidigt måste vi hålla oss till den utsatta tidtabellen. Det kan bli problem 

att skaffa material för 50 deltagare om allting ursprungligen planerats för 15 anmälda.  

Vid avanmälan skall föräldern göra det senast på sista anmälningsdagen, om man inte avanmäler sig eller inte dyker upp på 

evenemanget betalar man hela deltagaravgiften. 

  

Deltagaravgifter  
I evenemangsavgiften ingår mat, övernattning, program och eventuellt material. Evenemangsavgiften betalas in på kårens 

konto IBAN: FI7540501050016301 BIC: HELSFIHH i samband med anmälningen. Kom ihåg att skriva evenemangets och 

deltagarens namn som referens då ni betalar. Vid frågor kan man kontakta kårens kassör Robert Holmberg 040 824 5533 

robert.holmberg@fribytarna.fi 

  

Allergier, sjukdomar, specialdieter och medicinering  
Det är viktigt att den ansvariga och andra ledare är medvetna om allergier och specialdieter inför varje nytt evenemang, 

därför skall detta meddelas vid anmälning. Man bör även meddela om eventuella medicinallergier, sjukdomar och om 

eventuell medicinering. Ifall det finns behov av assistans gällande medicinering eller en sjukdom kan scoutledarna givetvis 

ställa upp, hjälpa till och beakta specialbehov.  

Annat ledarna gärna vill veta är ifall barnet har mörkerrädsla, hemlängtan eller annat som kan försvåra barnets deltagande i 

programmet. Det enda som krävs är att ledarna blir informerade om situationen.  
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Utrustning och packningsteknik  
Inför alla scoutevenemang skall kläder och skodon vara ändamålsenliga, bekväma och slitstarka. På våra evenemang vistas vi 

utomhus oberoende av väder och därför är regnkläder och stövlar/vattentäta kängor nödvändiga. Ordentliga varma kläder 

samt mössa, halsduk och vantar skall packas med även till sommarläger och seglatser.  

Det är också viktigt att packa rätt. Rinkan är att föredra (utom vid seglatser), den är rymlig och ändå bekväm att bära. Det är 

också viktigt att scouten packar sin utrustning själv. Det blir nämligen svårt att hitta sina saker om föräldrarna packat istället. 

Låt t.ex. scouten själv plocka fram sin utrustning på sängen, och gå sedan tillsammans igenom att allt är med.  

Märk alla saker med för- och efternamn, för att undvika en massa hittegods efter evenemanget. Sortera utrustningen i 

mindre grupper; t-skjortor för sig, underkläder för sig etc., packa ner varje grupp i skild plastpåse. På detta sätt hålls sakerna i 

ordning och packningen torr. Matkärl (i en tygpåse) och regnkläder skall packas lättåtkomligt. Vargungarna behöver inte ha 

med sig varken kniv eller kompass, om inget annat meddelats.  

  

Stugan  
Fribytarnas kårlokal Stugan finns på Stadshusgatan 8 E, i Grands källare, ingång från gaveln på innergården och ner för 

trapporna.  

  

Stensböle  
Stensböle är kårens egen utfärdsstuga som också hyrs ut åt andra. Utfärdstugan är Stensböle f.d. folkskola och är belägen 

endast fem kilometer utanför centrum på adressen Tarkisvägen 262, 06100 Borgå.  

  

AbraCadabra  
s/y AbraCadabra är kårens egen kölbåt. Hon är en FinnFlyer 31 med 6-8 kojplatser, pentry och wc ombord. AbraCadabras 

hemmahamn är BSS Kugghamn, Tolkisvägen 960, 06400 Borgå.  

  

Sociala medier  
Kåren är aktiv på sociala medier där vi gärna publicerar bilder och filmklipp från kårens verksamhet. Om du inte vill att 

ditt barn ska synas på de bilder vi lägger ut, vänligen kontakta kårens SoMe-ansvariga Sandra Granroth 

sandra.granroth@fribytarna.fi.  

Ni hittar oss på www.facebook.com/fribytarna, www.instagram.com/fribytarna och på vår hemsida www.fribytarna.fi förstås.  

  

Utträde ur kåren  
Enligt kårens stadgar ska önskan om att utträda ur kåren meddelas kårens styrelse skriftligen, enklast görs detta genom att 

skicka e-post till fribytarna@gmail.com. Löpande års avgifter bör dock erläggas till kåren. Medlemmar som finns i 

medlemsregistret 31.12. faktureras följande års medlemsavgift.  

  

Kontakt  
Om det uppstår frågor, tveka inte att ta kontakt med oss! Vänd er i första hand till den egna gruppledaren eller 

avdelningschefen, kontaktuppgifter hittar ni på Morjens!-lappen och på hemsidan www.fribytarna.fi. Allmänna ärenden kan 

skickas till kårens e-post fribytarna@gmail.com.  Frågor angående medlemsregistret Kuksa kan skickas till kårens 

medlemsregisteransvaria Thomas Holmberg thomas.holmberg@fribytarna.fi.  
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