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KALLELSE TILL FORTSATT HöSTMöTE 15.11.2014
Härmed kallas till förbundens höstmöten lördagen den 15 november 2014 på Scoutstationen,
Tölögatan 55 III vån., Helsingfors
kl. 10.30kl. 11.00

Anmälning, mottagning av fullmakter
Höstmötena fortsätter
Höstmötesförhandlingarna fortsätter, beslut i ärende 12 och 13
Eventuella aktuella informationsärenden
Mötena avslutas

MÖTEN
På mötena behandlas de valärenden som vid höstmötena 26.10.2014 ajournerades. Att behandlas
av mötena är val av vice scoutchef och val av styrelsemedlemmar med ansvar för ekonomi (1
årigt mandat) och kommunikation (1 årigt mandat).
Övriga ärenden för beslut finns inte.

ANMÄLNING OCH FULLMAKTER
De utskrivna fullmakterna (obs ej elektroniska!) lämnas in på mötesplatsen på lördag fr.o.m.
klockan 10.30. Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar § 3
yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie
medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt medlemsregistret per 31.12.2013.
Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan
organisation.

RESOR OCH ERSÄTTNINGAR
Resekostnader överstigande 10 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av
förbundet enligt billigaste färdmedel. Gynna offentliga transportmedel eller samåk i bil.

Välkommen till fortsatt höstmöte!
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REDAN BESLUTET PÅ HÖSTMÖTENA 2014
Valärenden
Till scoutchef 2015-2016 valdes Malin Lindholm (Sjöscoutkåren Stormfågeln)
Till styrelseledamot ansvarig för regionarbete valdes Sandra Toivonen (Kristinestads Nybyggare)
Till styrelseledamot ansvarig för utbildning valdes Alexandra Nordström (Munksnäs Flickscouter)
Till regionchef och vice i Helsingfors och östra Nyland valdes Kenneth Mattila och Nina Martin.
Till regionchef och vice i Åland och sydvästra Finland valdes Eric Jansson och Erika Sundberg.
Till regionchef i Österbotten valdes Alexandra Rosendahl (för 1 år istället för Sandra Toivonen
som avgick då hon valts till styrelsen).
FiSSc:s verksamhetsplan för 2015-2016 godkändes. Större satsningar inkommande år är bland annat
Indaba-utbildningsläger i Borgå, kårturné och förskolkampanj. Till FiSSc:s VP tillsattes FiSScfjäll 2016.
Medlemsavgiften för 2015 fastställdes till 47 euro per medlem. Medlemsavgiftens storlek
torde diskuteras följande gång tidigast på höstmötet 2016.
Finlands Svenska Flickscoutförbunds verksamhetsplan 2015 godkändes med investeringar
ibland annat nytt båtskjul vid Kåtan.
FiSSc:s och FSFSF:s budgeter för 2015 godkändes.
FiSSc:s kårer representeras på Suomen Partiolaiset - Finlands Scouters medlemsmöte den
22-23.11.2014 i St Michel av en delegation bestående av Jenna Ahlmark, Alex Björkholm, Malin
Lindholm, Mikael Lindström, Maja Löfgren, Ida Ringbom, Miivi Selin-Patel, Hanna Wassholm.
Suppleanter: Helena Federley och Niklas Kumpulainen.
Som nya scoutråd i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouters scoutråd tillträder (efter att
Medlemsmötet i St Michel fastställt valen): Malin Lindholm & Erik Stenberg, Suppleanter: Miivi SelinPatel, Jenna Ahlmark och Alexandra Nordström.
Köp av lägerområde diskuterades av höstmötet och höstmötet beslöt att inte köpa lägerområde.
Letandet och beredandet av ytterligare lägerområden avslutas härmed i förbundet.
Frågor?
På frågor svarar scoutchef Hanna Wassholm hanna.wassholm@scout.fi m. 0400 768 901 eller
verksamhetsledare Jonna Sahala jonna.sahala@scout.fi, m. 050 3535 037.

Höstmöteskallelsen postas i två exemplar till kårpostmottagaren och kårchefen
eller kårsekreteraren den 31 oktober och finns på FiSScNät att skriva ut.
Mötesutskicket består av möteskallelse och fullmaktsblankett.

Finlands Svenska Scouter r.f.
www.scout.fi www.fissc.fi

