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REDOGÖRELSE FÖR FLICKSCOUTKÅREN ÅBO 

VILDARS R.F. 

VERKSAMHET ÅR 2013 
 

 

KÅRKVARTERET 
 

Kårkvarteret sammanträdde 15 gånger under året och hade följande sammansättning: 

 

                   

Kårchef:   Emilia Juslin 

Vice kårchef:     Emilia Nylund  

Ekonom:   Hedda Mether   

Materialförvaltare: Lotta Sunde 

Sekreterare:  Daniela Korin 

 

 

 

VERKSAMHETSGRANSKARE 
 

Under året fungerade Eivor Nyqvist och Karoliina Laine som kårens verksamhetsgranskare, och som 

deras suppleanter Ulla Lindell och Ann-Sofie Winter. 

 

INVENTERINGSMÄN 
 

Under det gångna året fungerade Cecilia Achrén och Annica Sigfrids som inventeringsmän samt 

Anna Halme och Irene Hautala som deras suppleanter.  

 

KÅKENFOGDE 
 

Susanne Björkman fungerade även detta år som Kåkenfogde. Hon har skött diverse löpande 

skötselarbeten samt förhandlingar med Scoutkåren Pojkarna.  

 

 

UTBILDNINGSANSVARIG 
 

Mikaela Korin fungerade som kårens utbildningsansvariga under året. 

 

WEBMASTER 
 

Under det gångna året har Emilia Nylund fungerat som webmaster. 

 

VARGUNGEVERKSAMHETEN 

 
På våren hade vi en grupp på fyra vargungar och som ledare fungerade Rosanna Blomster och Jenny 

Skrifvars. Under vårterminen hann vi göra tre stycken spår; "Till sjöss", "Kocken" och "Världen".  Utöver 

spåren gick vi även igenom traditionella scoutfärdigheter som bl.a. första hjälpen, chiffer, isvett, knopar 
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och scouttraditioner, relaterade till St. Görans gudstjänst. Under gudstjänsten fick storavargarna sigill och 

småvargarna avgav scoutlöftet. 

 

I början av vårterminen hade vi en liten utländsk fest där vi smakade på olika specialiteter från olika delar 

av världen, t.ex. dadlar, hummus och arabiskt godis. Programmet hörde till spåret "Världen" och var ett 

mycket omtyckt möte. Inför påsken hade vi en påskfest där vi gjorde varma smörgåsar och bakade kaka, 

dessa uppgifter hörde till spåret "Kocken". Utöver spåren och de vanliga veckomötena hade vi 

vändagspulkaåkning med S:t Karinsvargungarna i S:t Karins den 12.2, en Djungel VU-rumba, som 

ordnades den 27-28.4 och en stadsmanöver i Vårdbergsparken ordnad av Äventyrarna. Denna ägde rum 

14.5. På hösten 2013 dök det tyvärr aldrig upp några nya vargungar, trots att vi ordnade en skolkampanj 

både till Sirkkala skola och till Cygnaeus skola, så kåren var utan vargungeverksamhet i Åbo under hösten. 
 

 

 

Följande ledare fungerade som akelor under året: 

 

 

    VÅREN    HÖSTEN    
Vargungar    Jenny Skrifvars           -  

(åk. 2 och åk.3)              Rosanna Blomster           - 

         

 

Åldersgruppsansvarig: Idun Hellström            - 

 

 

Se även S:t Karinsavdelningens verksamhet senare i Årsberättelsen. 

 

 

 

ÄVENTYRSSCOUTVERKSAMHETEN 

 

Vi hade under våren en äventyrsscoutgrupp, bestående av 16 duktiga scouter.  Under våren gjordes 

specialmärket "Plåstret" och senare planerade och ordnade de en stadsmanöver för kårens vargungar. 

Äventyrarna besökte också Kåken och deltog i ÄS-vårtävlingen i Tammerfors. 

Under hösten hade åtta äventyrsscouter veckovisa möten. Utöver det ordnades det en förläggning 

tillsammans med vargungarna, samt en motionsaktivitet i form av cirkusskola i november. 

 

 

 

 

    VÅREN    HÖSTEN  
Kaptener:   Irene Hautala    Linda Javén 

    Johanna Grandell    

     

 

Åldersgruppsansvarig: Cecilia Achrén   Irene Hautala 
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S:t Karinsavdelningens verksamhet 

 
Under våren bestod vargungegruppen av 11 scouter varav 6 st. var flickor och på hösten hade vi 10 

vargungar varav 7 var flickor. Under våren hade vi inga äventyrsscouter i S:t Karins, men under hösten 

hade vi en som flyttats upp från vargungegruppen. 

S:t Karinsavdelningen har under året haft en vargunge- och en äventyrsscoutgrupp. Båda grupperna har 

haft möte på tisdagar kl.18-19.30. På våren ordnade avdelningen en vinterhajk med övernattning i 

kamintält och på hösten ordnades en skild VU-rumba tillsammans med äventyrsscouter från Åbo och en 

hajk för äventyrsscouterna. Avdelningen har också deltagit i regionevenemang som VU/ÄS-vårtävlingen 

och VU-dagen. 

   

     VÅREN    HÖSTEN 

Kaptener:   Mikaela Toivonen   Mikaela Toivonen 

     Idun Hellström   Heidi Lindén 

     Sofia Jägerskiöld   Sofia Jägerskiöld 

     Heidi Lindén     

 

Åldersgruppsansvarig: Idun Hellström   Mikaela Toivonen  

  

 

 

SPEJARSCOUTVERKSAMHETEN 

 
Spejarscouternas år har präglats av aktiva och duktiga patruller och två etapper, läger och samhälle 

utfördes. I början av året ordnade spejarscouterna en egen fyr baserat på föregående hösts etapp då de 

åkte till Kåken för att utföra masurliljan på egen hand. Sommarens läger lockade tyvärr ganska få av 

våra spejarflickor, men på hösten satte verksamheten igång med god fart. På hösten har det ordnats 

regelbundna träffar för spejarscouterna som komplement till patrullmötena och tanken är att dessa 

möten ska återkomma ungefär en gång i månaden. Träffarna koordineras av lotsen eller den 

åldersgruppsansvariga och kan antingen anknyta till terminens etapp eller andra delar av 

scoutprogrammet. Temat samhälle har på flera sätts synts i verksamheten under hösten, bland annat 

genom patrullernas möten och på de gemensamma träffarna. Etappen avslutades med en fyr, en resa till 

Helsingfors i januari 2014, som planerades av spejarscouterna och åldersgruppsansvariga.  

 

Under året har kåren haft tre stora patruller, Sköldpaddorna, Åsnorna och Zebrorna och utöver de 

äventyrsscouter som på hösten blev spejare, har kåren också fått fyra helt nya medlemmar i 

spejarscoutålder, vilket är glädjande! 

 

 

  

VÅREN    HÖSTEN    

 

SKÖLDPADDOR  PL Ella Wahlbeck   Ella Wahlbeck 

    VPL Ida Wulff   Anna Ahlbäck 

 

ZEBROR   PL Anna Ahlskog   Alva Liljeroth 

    VPL Matilda Saarinen  Mimika Hindersson 

 

ÅSNOR   PL Linnéa Wahlbeck   Linnéa Wahlbeck 
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    VPL Alva Liljeroth   Helene Helo 

 

 

Lots:    Mikaela Korin             - 

     

            

Åldersgruppsansvarig: Daniela Korin    Mikaela Korin 

 

 

 

 

  

EXPLORERSCOUTVERKSAMHETEN 
 

Explorerscouterna har fungerat som patrulledare eller vice patrulledare för de yngre spejarscouterna. Tre 

explorerscouterscouter deltog i explorerdagarna som ordnades i början av året. I juni ordnades en 

kvällsseglats för kårens explorersscouter med scoutkåren KFUMs segelbåt Tuuli och på denna deltog tre 

explorerscouter. På sommaren deltog två explorersscouter på s/y Navigators kustseglats. I december 

ordnades evenemanget explosion och där deltog också tre explorerscouter. 

 

På grund av att explorerscouterna också deltar i patrullverksamheten och är med och ordna veckovisa 

möten hinner de inte delta i all explorerverksamhet. Explorerscouterna har också ställt upp som 

hjälpledare på vargungarnas och äventyrsscouternas veckovisa möten. Förutom detta har 

explorerscouterna hjälpt till på diverse förläggningar och på bland annat talkon.  

 

 

 

 

    VÅREN    HÖSTEN 

 

Lotsar:         -            - 

     

 

Åldersgruppsansvarig: Emilia Nylund    Cecilia Achrén 

 

  

 

 

HAJKER, FÖRLÄGGNINGAR OCH UTFÄRDER 

 
25-26.1 Spejarscouterna övernattade ensamma och utförde masurliljan på Kåken. Sammanlagt deltog 

14 scouter. Susanne Björkman, Emilia Juslin samt Daniela Korin hjälpte till med praktiska 

arrangemang och flera föräldrar ställde upp med skjutsandet. 

 
6.3 Vinterbad i Uittamo med Lost and Found-scouterna. Emilia Juslin och två andra scouter 

deltog. 

 
9-10.3 S:t Karinsavdelningen gick en hajk på Kåken, där både vargungar och äventyrsscouter deltog.  
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22.3 Bastukväll med Lost and Found-scouterna. Emilia Juslin och fyra andra scouter deltog. 

 

27-28.4 VU-rumba och äventyrsförläggning på Kåken med temat djungeln. Sammanlagt deltog 7 

ledare (Susanne Björkman, Cecilia Achrén, Lotta Sunde, Jenny Skrifvars, Irene Hautala, 

Johanna Grandell och Annica Sigfrids), 3 vargungar och 7 äventyrsscouter. 

 

4.5 Vargunge- och äventyrstävlingar i Tammerfors, temat var Ice Age. Irene Hautala, Daniela 

Korin, Ella Wahlbeck och Sofia Jägerskiöld åkte med 6 S:t Karinsvargungar, 1 Åbovargunge 

och 6 Åboäventyrare till tävlingen. Den ena vargungekullen (rävarna) vann tävlingen och 

äventyrspatrullen (de svarta änglarna) placerade sig på andra plats. 

 

27-29.9 Höstmanöver med temat Solsidan. Sju spejarscouter samt ett ledarlag deltog på lördagen och 

som ledare deltog Hedda Mether, Susanne Björkman, Mikaela Korin, Emilia Nylund, Cecilia 

Achrén och Daniela Korin. 

 

5.10 Vargungedag i Dalsbruk där 4 vargungar deltog och som ledare följde Heidi Lindén med.  

 

5-6.10 Jonas Wahrman var med 2 ÅV-äventyrsscouter och några från S:t Karinsavdelningen på hajk 

till Kåken. 

 

25-27.10 Roverscout- och ledardagar med temat Pampas Style i Kristinestad. Mikaela Korin, Mikaela 

Toivonen, Susanne Björkman, Emilia Juslin, Emilia Nylund, Nina Wester, Johanna Backas 

och Idun Hellström deltog. 

 

15-16.11 VU-Rumba och Ä-förläggning på Kåken. Linda Javén, Mikaela Korin, Emilia Juslin, 

Mikaela Toivonen och Heidi Lindén deltog tillsammans med 4 vargungar och 3 

äventyrsscouter. 

 

23.11 Motionsaktivitet för äventyrsscouter, denna gång i form av cirkusskola. Linda Javén och 

Tuuli Tapper deltog med 3 äventyrsscouter. 

 

7-8.12 Explosion: The Renovators of Lärkans. Anna Ahlskog, Ella Wahlbeck och Linnéa Wahlbeck 

deltog. 

 

 

 

LÄGER 

 
KETCHUP OCH SENAP 

 

Årets sommarläger ordnades i samarbete med Kristinestads Nybyggare, Närpes Scoutkår och 

Tammerfors Spejare under tiden 18-21.7 i Kristinestad. Dessutom åkte Mikaela Korin tidigare till lägret 

för att delta på bygglägret 17.7. Temat var, som namnet antyder, Åbos senap och Österbottens tomater. 

Lägret var kortare än vanligt, torsdag-söndag, och alla åldergrupper deltog under hela lägertiden. På 

programmet stod bland annat p-rådd, olympiska spel, sandslottstävling och givetvis lägerbål. Även denna 

gång klarade sig äventyrspatrullen "de svarta änglarna" utmärkt och drog hem vinsten i råddet. 

 

Lägerdeltagarantalet var närmare 70 personer varav 18 var Vildar. Fördelningen låg på 5 vargungar, 4 

äventyrsscouter, 1 spejarscout, 1 roverscout och 7 ledare. De ledare och roverscouten som deltog var 

Mikaela Korin, Emilia Juslin, Hedda Mether, Emilia Nylund, Irene Hautala, Anna Halme, Nina Wester 
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och Susanne Björkman. Flera ledare deltog i planeringen som hölls både i Åbo och i Österbotten, men 

med i staben var Mikaela Korin som vice-lägerchef, Hedda Mether som lägerekonom och Emilia Juslin 

som informationsansvarig, dessutom var Emilia Nylund ansvarig för I-hjälpen. 

 

 

 

 

DUBBNINGAR OCH UTMÄRKELSER 

 
Vid S:t Göransgudstjänsten i S:ta Katarina kyrka 23.4 förrättades följande dubbningar och utdelningar av 

åldersgruppssigill: 

 

Dubbade till scouter: Hilda Helo, Mirjam Lillhannus, Lydia Brenner, Maura Bergström, Minea 

Friman och Erika Bergman. 

 

Vargungesigill: Nikita Hindersson, Cecilia Engblom, Vera Denessiouk, Katrine Mäki och 

Hilda Helo. 

 

Äventyrsscoutsigill: Wilhelmina Nyman, Fredrika Brunou, Emma Isoherranen, Linda Wideman, 

Maria Jäntti, Eva-Maria Bonnet, Johanna Bergelin och Heddi Lindberg.  

 

Utöver dubbningarna tilldelades Cecilia Achrén Åbo Vildars kamratskapspris. 

 

 

På våravslutningen 21.5 förrättades följande dubbningar och utdelningar av åldersgruppssigill: 

 

Dubbade till scouter: Ida Stenman 

Äventyrsscoutsigill:  Cecilia Salpaoja, Freja Murray och Ida Stenman 

Spejarscoutsigill:  Alva Liljeroth och Linnéa Wahlbeck 

 

 

Julia Tiihonen tilldelades FS förtjänsttecken i brons på kårens höstmanöver 28.9. 

 

Daniela Korin tilldelades scoutledarfullmakten på julfesten 17.12. 

 

 

FULLMAKTER OCH CERTIFIKAT 
  

Sammanlagt har 48 av kårens ledare ikraftvarande scoutledarfullmakter.  

  

Sammanlagt har fem av kårens ledare fullföljt Treklöver-Gillwell.  

 

Skärgårdscertifikat innehas av ca. 11 ledare. 
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VHF-certifikat innehas av ungefär 10 ledare i kåren. 

 

Hygienpasset innehas av kring 25 ledare i kåren. 

 

Ikraftvarande förstahjälpenkort på någon nivå innehas för tillfället av flera ledare och scouter. 

 

 

REPRESENTATION OCH ÖVRIGA UPPDRAG 

 
 

Emilia Järvinen satt som regionchef i regionutskottet för Ålands och sydvästra Finlands Scouter samt 

som medlem i förbundsrådet. 

 

Mikaela Toivonen, Johanna Backas och Julia Tiihonen satt under det gångna året med i regiongruppen 

som kårinstruktörer. 

 

Mikaela Korin, Pia-Maria Grandell och Idun Hellström fungerade som medlemmar i FiSSc:s 

utbildningsgrupp.  

 

Susanne Björkman och Emilia Juslin, i egenskap av kårchef, satt med i Åbo Flickscouters 

Understödsförenings styrelse. Susanne Björkman fungerade som ordförande för föreningen. Övriga 

medlemmar från scoutkåren är Gunilla Widén, Krista Willman och Maria Sjöblom. 

 

Emilia Juslin satt med i Åbo Svenska Föreningsråds styrelse. 

 

Julia Tiihonen satt med i Turun Partiolaisets styrelse. 

 

Susanne Björkman satt med i FS grupp för samhällsrelationer. 

 

Övrig representation: 

  

19-20.1 Vårsemi för förtroendevalda i Ylöjärvi. Idun Hellström, Mikaela Toivonen, Emilia 

Järvinen och Mikaela Korin deltog. 

 

24.1 Susanne Björkman deltog på Turun Partiopiiris föreläsning "Puhutaan nuorten 

johtamisesta". 

 

1.3 Hedda Mether deltog på en gruppdiskussion om Finlands Scouters kursutbud, 

intervjun skedde via telefon. 

 

11.4 Åbo Svenska Föreningsråd ordnade i samarbete med Svenska Studiecentralen en 

infokväll med temat "aktuellt inom föreningsekonomi". Hedda Mether och Susanne 

Björkman deltog. 

 

23.4 S:t Göransgudstjänst, där ungefär 30 vildar deltog. Kaffeserveringen hölls på Hyddan 

och arrangerades av Hedda Mether och Emilia Nylund. 

 

6.6 Understödsföreningens årsmöte hos Susanne Björkman där Hedda Mether, Emilia 

Juslin, Bodil Lindberg, Krista Willman, Maria Sjöblom och Daniela Korin deltog.  
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29.8 Turun Partiolaiset - Scouterna i Åbo firade 50-årsjubileum på sommarteatern i 

Vårdbergsparken. Susanne Björkman och Atti Winter deltog. 

 

6.9 Skolkampanj tillsammans med Koffan och Scoutkåren Pojkarna. Emilia Juslin, 

Rosanna Blomster och Johanna Grandell representerade ÅV. 

 

30.10 Susanne Björkman, Cecilia Achrén, Mikaela Korin, 4 spejarscouter och en 

explorerscout krattade löv hos ett äldre par i Parkbacka. 

 

12.12 Scoutglögg på scoutstationen i Åbo, Susanne Björkman deltog. 

 

24.12 Susanne Björkman, Hedda Mether, Emilia Juslin, Irene Hautala och Gunilla Widén 

fungerade som kyrkvärdar i julkyrkan.  

 

 

STYRKERAPPORT 
 

Den 31.12.2013 hade kåren 98 medlemmar mot 109 medlemmar den 31.12.2012. Av dessa var 7 

vargungar, 9 äventyrsscouter (10-12 år), 19 spejarscouter (12-15 år), 8 explorerscouter (15-17 år), 6 

roverscouter (18-22 år) och 19 äldre ledare med ledaruppdrag samt 30 övriga ledare, understödande 

medlemmar eller barn under vargunge-ålder. 

 

 

SCOUTLOKALITETER 
 

Kåren disponerar över två rum med kokmöjlighet omfattande ca 60 m
2
 i gårdsbyggnaden av 

fastighetsaktiebolaget Svenska Gården Verdandis fastighet vid Auragatan 1. Lokalen används för 

styrelse-, patrull-, äventyrsscout- och vargungemöten samt andra ledarsammankomster.  
 

Vargungarna och äventyrsscouterna samlades också under våren i Spegelsalen i G-trappan på 

Gillesgården, Auragatan 1. 
 

Emilia Järvinen fungerade som lokalmästare under våren och har ansvarat för att Hyddan är försett med 

behövligheter och lagat städlistor för lokalen. Under hösten var posten otillsatt.  

 

Kårens S:t Karinsavdelning håller sina möten i församlingens utrymmen i S:t Karins kyrka.  

 

Under hösten har det framkommit att alla föreningar, som har verksamhet i Gillesgårdens lokaler, 

kommer att betala hyra från och med verksamhetsår 2014. Mer om detta under ekonomidelen. 

 

 

UTFÄRDSSTUGA 

 
Tillsammans med Scoutkåren Pojkarna förfogar vi över utfärdsstugan Kåken i Lemlax by, Pargas. Kåken 

används för utfärder, förläggningar och hajker. Susanne Björkman har även detta år varit Kåkenfogde. 

 

Inga större förändringar har gjorts på Kåken under året. 

 

 



 9 

SJÖVERKSAMHET 

 
Sjöverksamheten drogs under våren 2013 igång igen i form av ett seglatssamarbete med Koffan. Under 

våren hölls ett antal planeringsmöten både för gemensamma seglatser kårerna emellan på s/y Tuuli och 

skilt för sig. Utöver detta deltog Vildarna på ett antal båttalkon under året. Seglingsintresset verkade stort 

speciellt bland spejar- och explorerscouterna, men en hel del seglatser blev trots allt inhiberade på grund 

av för litet deltagarantal. Under våren och sommaren ordnades både korta kvällsseglatser, längre flerdags 

seglatser och några tvåtimmars jolleskolor på ASS. Utöver seglatserna på Tuuli deltog några 

explorerscouter även detta år på en Navigatorseglats, denna gång en kustseglats till Köpenhamn.     

 

 

5.5 Båttalko på ASS med vaxning, tvättning och målning av Tuuli. Emilia Juslin, Daniela 

Korin, Ella Wahlbeck och Anna Ahlskog deltog. 

 

16.5 Jolleskola för äventyrs- och spejarscouter på ASS. Två äventyrsscouter från ÅV deltog 

och som ledare Emilia Juslin. 

 

23.5 Jolleskola för äventyrs- och spejarscouter ASS. Daniela Korin, Bodil Lindberg och en 

äventyrsscout deltog. 

 

25-26.5 Övningsseglats för Tuulis skeppare och sekonder. Emilia Juslin och Daniela Korin deltog. 

 

10.6 Kvällsseglats med explorerscouterna Anna Ahlskog, Matilda Saarinen och Ella Wahlbeck, 

Emilia Juslin skeppade och Daniela Korin fungerade som sekond. 

 

23.6-2.7 Anna Ahlskog, Sofia Jägerskiöld och Ella Wahlbeck deltog på Kustseglats med Navigator 

från Mariehamn till Köpenhamn. 

 

29-31.7 Seglats med Tuuli till Koffans sommarläger. Emilia Juslin och Anna Halme seglade hela 

vägen, Daniela Korin deltog första dagen. 

 

20-22.9 Navigatorseglats till Tallin tillsammans med Koffan, Emilia Juslin deltog. 

 

 

 

INTERNATIONELL VERKSAMHET 
 

 

SJÖSCOUTDAGEN I STOCKHOLM 

 

Detta år ansvarade Anna Halme och Annica Sigfrids för trimningarna och de praktiska arrangemangen 

inför sjöscoutdagen och tävlingen om Ankaret. Tävlingen hölls 13.4 på Skeppsholmen i Stockholm. Ett 

lag bestående av Dora Lagerspetz, Anna Ahlbäck, Linnéa Wahlbeck och Sabina Jägerskiöld åkte 

tillsammans med trimmarna och Bodil Lindberg. De klarade sig fint och placerade sig på en 7:e plats av 

17 lag. 
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VALUE BASED LEADERSHIP 

 
Value based leadership är en ledarskapskurs som ordnas av Scouternas Folkhögskola i samarbete med 

flera olika ungdomsorganisationer. Syftet med kursen, som är riktad till personer i åldern 20-25 år och 

som redan fungerar i en ledarroll, är att låta sina värderingar ta en aktiv del i sitt ledarskap och genom det 

utvecklas som ledare. Kursen ordnas under fyra olika tillfällen, både i Finland och i Sverige. Detta år har 

Mikaela Korin påbörjat kursen och deltagit på ett antal olika kurstillfällen och mentorträffar, som finns 

uppradade i listan nedan. 

 

4-6.10 Value Based Leadership-kursens första del i Stockholm. 

 

27.11 Mentorträff i Helsingfors. 

 

29.11-1.12 Value Based Leadership-kursens andra del i Stockholm. 

 

 

MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER 

 
Vårterminen inleddes med en terminsstart 8.1 och avslutades 21.5 med traditionellt program i 

Vårdbergsparken och storstädning på Hyddan efteråt. 

 

Under våren hölls ungefär 50 patrullmöten och under hösten var motsvarande antal ungefär 40. Utöver 

patrullmöten hölls flera planeringsmöten tillsammans med lotsarna och åldersgruppsansvariga inför olika 

evenemang och terminsplanering. Kårkvarteret sammanträdde 4 gånger under det gångna året och 11 

gånger under kombinerade kårkvarters- och ledarträffar. Övriga planeringsmöten inför VU-rumbor, 

höstmanövrar, hajker, sjöscoutdagen och pysseldagen hölls under året.  

 

Två lägerplaneringsmöten hölls under året, ett i Kristinestad och ett i Åbo.  

 

18.2 hölls kårens årsmöte där 8 personer deltog. Under hösten (2.9) hölls ett extra medlemsmöte för 

godkännandet av kårstyrelsens reviderade förslag av stadgarna, som under mötet kunde godkännas. 

 

Kårens representant i Åbo Svenska Föreningsråd Emilia Juslin deltog på 4 möten, dessutom deltog 

Susanne Björkman och Emilia Juslin på Svenska Gårdens allmänna informationstillfälle om 

Föreningsrådets framtid i gårdens utrymmen 8.11. 

 

Två kårledarträffar hölls under året, en på våren och en på hösten. Dessutom hölls ett möte med nya 

kårfaddern Malin Koivusaari 16.10. 

 

I samband med båtsamarbetet med Koffan hölls ett par seglatsplaneringsmöten under våren. 

 

Olika kårmedlemmar representerade på FiSSc:s vårmöte 23.3, understödsföreningens årsmöte 6.6 samt 

FiSSc:s höstmöte 27.10. 

 

Höstterminen inleddes 27.8 och avslutades med julfest för hela kåren 17.12, i S:t Karins hölls julfesten 

14.12. Ledarjulfesten hölls traditionellt hos Susanne Björkman 14.12 med temat Ove Sundberg. 
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Pysseldagen hölls 6.12 och arrangerades huvudsakligen av Hedda Mether tillsammans med Linda Javén 

och Emilia Nylund. Sammanlagt deltog 2 vargungar, 4 äventyrsscouter, 12 spejar- och explorerscouter 

samt 8 ledare och 4 ledarbarn. 

 

 

 

ARKIVET 
  

Kåren har tidigare fört hela sitt existerande arkiv till Åbo Akademis bibliotek (handskriftsavdelningen), 

där vårt material för tillfället uppgår till cirka sex hyllmeter.  

 

 

UTBILDNINGAR OCH KURSER 

 

 
24.1 Susanne Björkman deltog på Turun Partiopiiris föreläsning "Puhutaan nuorten 

johtamisesta". 

 

11.4  Åbo Svenska Föreningsråd och Svenska Studiecentralen ordnade en infokväll med temat 

"aktuellt inom föreningsekonomi". Hedda Mether och Susanne Björkman deltog. 

 

19-21.4 Explorerdagar i Åbo. Emilia Järvinen var en del av staben och Susanne Björkman 

medverkade i arrangemangen. Matilda Saarinen, Anna Ahlskog och Ella Wahlbeck 

deltog på explorerdagarna. 

 

19-21.4 UTE 123-utbildning i Raseborg, Emilia Juslin deltog. 

 

 

 

TÄVLINGAR 

 
12-14.4 Sjöscoutdagen i Stockholm, laget placerade sig på 7:e plats av 17 lag. 
 

4.5  Vargunge- och äventyrstävlingar i Tammerfors. Irene Hautala, Daniela Korin, Ella 

Wahlbeck och Sofia Jägerskiöld åkte med 6 S:t Karinsvargungar, 1 Åbovargunge och 6 

Åboäventyrare till tävlingen. Den ena vargungekullen vann tävlingen och 

äventyrspatrullen placerade sig på andra plats. 

 

Cykeltävlingen Fisk-Åbo skulle ha ordnats 18-19.5, men inhiberades på grund av för litet deltagarantal. 

 

 

5-6.10 UusiMaailma - höst FM i scoutfärdigheter, Emma Liljeroth deltog. 
 

 

WILDA POSTEN 
 

Kårtidningen Wilda Posten, som firade 35-årsjubileum, utkom i år med två tjocka nummer. Tidningarna 

har fyllts med historier om verksamheten det gångna året, ritningar, korsord, recept, 

personpresentationer, med mera. Alla som bidragit med material till tidningen under jubileumsåret 
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lovades ett jubileumsmärke. Som redaktör för tidningen har Julia Fält fungerat och eftersom hon är i 

Tyskland har Hedda Mether fungerat som lokalredaktör.  

 

 

 

UPPVAKTNINGAR 

 
1.6 Studentdimissioner. Detta år blev Anna Halme och Jenny Skrifvars studenter. Emilia 

Nylund och Daniela Korin representerade kåren. 

 

17.8 Kårkvarteret och Susanne Björkman uppvaktade på Hedda och Kalle Methers bröllop. 

 

 

 

EKONOMI 

Medlemsavgiften för 2013 höjdes på årsmötet från 38€ till 40€. På FiSSc:s höstmöte fastlades 

medlemsavgiften till 42,50€, vilket även kommer att innebära en förhöjning av den avgift kåren tar in 

under år 2014. 

Kåren har även detta år erhållit ett verksamhetsbidrag från Åbo Stad på 5300€ och ett bidrag från 

Stiftelsen Kyrkligt Arbete vid Åbo Svenska Församling. Utöver detta erhöll kåren bidrag från Folke 

Bernadottes minnesfond för resan till Stockholm och deltagandet på sjöscoutdagen. Även Åbo 

Flickscouters Understödsförening har bidragit till bland annat lägerkostnaderna och gett understöd till 

enskilda scouter som ansökt om detta. Tackvare dessa understöd och bidrag har kåren kunnat sänka de 

flesta deltagaravgifterna och sponsorera scouter med ledaruppgifter på diverse evenemang.  

Under året har även en del egen penninginsamling bedrivits. På våffelstekningen under konstens natt 

gjordes en vinst på 356€. En stor vinst gjordes även tackvare adventskalendersförsäljningen. Priset på 

adventskalendern hade höjts till 7€ och 2,91€ per såld kalender gick direkt till kåren. Med ett rekord 

antal sålda kalendrar var förtjänsten kring 1300€. 

Stora förändringar inom budgeteringen för kommande verksamhetsår kommer att göras då kåren börjar 

betala hyra för kårlokalen Hyddan. Gillesgården står inför stora renoveringar och i samband med detta 

har det planerats att införa hyror från och med 1.1.2014. Hyran gäller alla utrymmen på Gillesgården, 

vilket innebär att det noggrant kommer att övervägas vilka utrymmen som kommer att användas för 

veckovisa möten. Till en början kommer hyran att ligga på 2€ i månaden per m
2
, men från och med 

1.1.2015 kommer den att höjas till 5€ i månaden per m
2
. Med de ca. 60 m

2
 kåren förfogar över, 

medräknat scout- och ledarsidan, kommer detta att bli en stor tillkommande utgift under kommande 

verksamhetsår. 
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KÅRKVARTERETS ÖVERSIKT 
 

Med denna berättelse avslutas föreningens 96:e verksamhetsår. 

I det stora hela kan man konstatera att verksamhetsår 2013 har varit ett givande år då vi har fått till stånd 

ett mångsidigt program och haft flera aktiva deltagare på evenemangen. Året började med en stark start 

då de nya kårkläderna som beställts på år 2012:s sida anlände. De nya kläderna är verkligt snygga och 

har representerat på flera evenemang under året. Ungefär vid samma tidpunkt invaderades Kåken av 14 

ivriga spejarscouter som själva ordnade en övernattning och utförde masurliljan. Det var mycket 

glädjande att se hur den gamla patrullförläggnigstraditionen levde upp igen och förhoppningsvis 

kommer Kåken att användas till liknande evenemang även i framtiden.   

Längre in på våren blev vi kontaktade av Koffan som önskade att scoutbåten Tuuli skulle tas i aktivare 

bruk eftersom seglingsintresset i deras kår sjunkit de senaste åren. Vi var mer än glada över denna 

möjlighet och började omedelbart planera den kommande seglatssommaren. Samarbetet har löpt bra och 

trots att flera seglatser inhiberades på grund av för få deltagare, har det varit en bra seglatssommar och 

förhoppningsvis kommer samarbetet att fortsätta under kommande somrar. 

Sommaren kom och gick, fylld med program och samarbeten med andra kårer. Sommarlägret var en 

succé och samarbetet mellan kårerna kommer antagligen att upprätthållas inför kommande evenemang. 

Seglatserna på Tuuli seglades och ett par seglatser på Navigator hann vi också med. Sommaren 

avslutades med våffelstekning under Konstens natt. 

Tills den nya terminen på hösten beslöts det att kåren skulle börja ta in 7-åringar, med anledning av de 

små vargungegrupperna som funnits. Trots skolkampanjerna som även detta år hölls, dök det inte upp 

nya vargungar till terminsstarten, vilket kommer att vara en av kårens stora utmaningar under det 

inkommande verksamhetsåret.  

Projektet som sattes igång 2011 med att förnya kårens stadgar fick äntligen sitt slut på ett extra 

medlemsmöte under hösten. De nya stadgarna kunde, efter ett antal revideringar och förhandlingar med 

Patent- och registerstyrelsen, godkännas av mötet. Stadgeändringen registrerades av Patent- och 

registerstyrelsen 24.10.2013 och därmed trädde de nya stadgarna i kraft. Stadgeändringen var en 

arbetsdryg process och ett stort tack riktas till medlemmarna i stadgeändringsgruppen med Hedda 

Mether i spetsen. 

Under höstterminen fick även kårens hemsidor sig ett litet ansiktslyft, något som redan en tid varit med i 

planerna, men inte blivit av. Tackvare Emilia Nylund kunde sidornas struktur ändrades helt och viktig 

information samt händelsekalendern uppdateras. Nya bilder laddades upp och tanken är att sidorna även 

i framtiden kommer att vara lätt tillgängliga och uppdaterade. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det gångna året förlöpt väl och mycket projekt har fåtts till 

stånd. En del utmaningar kommer kåren att möta inom det följande verksamhetsåret, inte minst 

utmaningarna kring förhandlingarna med Svenska gården AB och de kommande hyrorna, men tackvare 

de fina ledarkrafterna och den starka sammanhållningen i kåren kan vi ta emot utmaningarna med friska 

tag.  

Till slut vill kåren rikta ett stort tack till Åbo stad, Stiftelsen Kyrkligt Arbete, Svenska Folkskolans 

Vänner och Folke Bernadottes minnesfond för de bidrag vi erhållit. Ett tack riktas även till Åbo 
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Flickscouters Understödsförening r.f. samt privatpersoner som hjälpt till att förverkliga 

scoutverksamheten i vår kår. 

Vi kan med trygghet ta itu med det 97:e verksamhetsåret och dess utmaningar. 

 

 

Årsberättelsen given inför årsmötet 17.2.2014. 
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Emilia Juslin     Emilia Nylund 

Kårchef     Vicekårchef 
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Hedda Mether    Lotta Sunde 
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Sekreterare 


