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Hej Karisflicka!
Man är aldrig för gammal för att lära sig något nytt, eller 
hur? Det är sannerligen ett talesätt som passar bra in på 
scoutingen - här finns alltid något nytt att lära sig!

Den här våren hoppas jag att blir riktigt inspirerande 
och rolig för alla kårens medlemmar. Förutom vecko-
verksamheten ordnar vi även hajker, utfärder och 
utedagar. Dessutom fortsätter vi med konceptet 
”kårmöten”, där vi samlar hela kåren ungefär en gång i  
månaden för att lära oss något nytt tillsammans. Bland 
annat kommer vi få besök av Julia Degerth, känd från 
Grön i Åbo-bloggen. Bekanta dig gärna med vår händelse-
kalender (några sidor fram i detta blad) och pricka  in 
dina favoritevenemang i ditt vårschema! 

Annat spännande som händer detta scoutår är för-
bundslägret Najs 2020 i sommar. Detta är av helt annan 
kaliber än våra ”vanliga” läger i Svartå och jag rekom-
menderar varmt alla att ta chansen att delta. Förutom 
ivriga yngre scouter hoppas jag att jag får med mig ett 
gäng härliga vuxna (såväl ledare som föräldrar), så att vi 
får en riktigt NAJS lägerupplevelse tillsammans! 

Vad tänker du lära dig i år som scout? Själv hoppas jag 
på att bli en ”haka” på att använda våra gasbrännare till 
trangiorna (där krävs definitivt ännu en hel del övning 
för undertecknads del).

Hoppas vi ses på något av vårens evenemang! 

Emilia ”Miilo” Nyberg 
kårchef

Mera info
Mera info om vårens evenemang delas ut på grupper-
nas möten och skickas per e-post ett par veckor före 
respektive evenemang. 

Om det är någonting du undrar över är det bara att 
ta kontakt med närmaste ledare. Höstinfon, med höst-
terminens evenemang, kommer per e-post i augusti. Vi 
har skickat ut Vårinfon till de e-postadresser som finns i 
vårt medlemsregister Kuksa. 

Har du inte fått e-post? Då har vi antagligen inte din 
e-postadress. Vänligen meddela din e-postadress till
Hanna Tallberg. Vi önskar att varje medlem och 
icke-myndiga medlems förälders e-postadress finns i 
vårt medlemsregister så att vi kan hålla er uppdaterade 
om vad som är aktuellt inom kåren.

Kontaktuppgifter till ledare och styrelsen hittar du på 
sista sidan i detta infoblad. Vi tar gärna emot feedback 
och tveka inte att höra av dig om du har några frågor 
om vår verksamhet!

Vi finns även på facebook, instagram samt uppdaterar 
vår hemsida med aktuell info och intressanta blogg-
inlägg. 

Kårchefen och (en del av) styrelsen är taggade 
inför vårens alla roliga evenemang!

http://facebook,
http://instagram
http://karisflickorna.fi


Medlemsavgift
Då du har betalat medlemsavgiften år 2020, får du delta gratis 
i alla evenemang ordnade av Karis Flickorna (med undantag 
av sommarläger)!

Alla medlemmar som är inskrivna i medlemsregistret 31.12, 
är skyldiga att betala följande års medlemsavgift. Medlemsav-
giften fastställs på kårens höstmöte i november. Om du eller 
din dotter inte längre önskar vara medlem i Karis Flickorna, 
ber vi er meddela det skriftligen till en ledare i kåren.

År 2020 är medlemsavgifterna i Karis Flickorna 70 euro 
för gamla medlemmar. Nya medlemmar betalar en inskriv-
ningsavgift på 80 euro. Av medlemsavgiften går 59 direkt till 
Finlands Svenska Scouter och Finlands Scouter.  Under-
stödande medlemmar betalar 20 euro. 

Du får din faktura skickad som e-post under januari.  Använd 
referensnummer vid betalning. 

Från och med 2020 ber vi våra medlemmar med 
ekonomiska utmaningar att ansöka om befrielse från sin 
medlemsavgift av Finlands Svenska Scouter (instruktioner 
finns nedan). Meddela också kårekonom Annika Rönnblad
(annikai.ronnblad@gmail.com) om du ansöker om
betalningsfrihet så kan kåren bevilja befrielse från 
medlemsavgiften till kåren (11 euro).  

Befrielse från medlemsavgift 2020 via Finlands Svenska 
Scouter

Befrielse från medlemsavgift kan beviljas på ekonomiska, 
hälsorelaterade eller sociala grunder. Medlemsavgiftsbefrielse är i 
första hand avsett för minderåriga barn. Befrielse från medlemsav-
gift kan ansökas årligen under tiden 1.1- 15.6.
 
Förbundet besluter endast om befrielse från Suomen Partiolaiset 
– Finlands Scouter ry och Finlands Svenska Scouter r.f.:s medlems-
avgifter, inte kårens egen medlemsavgift. Om kåren anser att med-
lemmen också kan befrias från kårens medlemsavgift, måste kåren 
ta ett eget beslut gällande kåravgiften. 

Anhållan görs alltid personligen av en myndig medlem eller av måls-
man till en minderårig medlem. Ansökan behandlas konfidentiellt. 
Befrielse av medlemsavgift ansöks via Kuksa, med eget eller måls-
mans ScoutID. Blanketten finns på adressen bit.ly/medlemsavgifts-
befrielse.

I ansökan formuleras fritt varför man själv eller ens minderåriga 
barn behöver beviljas befriande från medlemsavgiften. I ansökan 
nämns även om familjen är kund inom socialtjänsten, om någon i 
familjen drabbats av långtidssjukdom eller arbetsoförmåga eller om 
man som ensamvårdare ansvarar allena för hobbyutgifterna.



Möten:  
onsdagar kl. 18–19, med start 15.1 

Akelor:  
Amelie ”Amme” Malmberg,  

Malva Sjöblom, Eden Wessman,
Kia Exell & Hanna ”Hantsu” Wassholm

Medlemmar:
Almark, Ellen
Baarman, Elin

Blom, Inka
Degerman, Cassandra

Grönholm, Wilma
Holmström, Amanda

Julin, Novalie
Kawecki, Alva

Lampenius, Matilda
Långström, Julia
Nylund, Elinne

Paul, Lykke
Rokka, Amelie
Siggberg, Jill

Strandström, Minea
Sundström, Ellen
Svennblad, Ylva

Vargungeflocken 
Vargarna

Möten: 
 tisdagar kl. 18.45–20, med start 14.1

Kaptener:  
Petra Tigerstedt, Riina Lindroos, 

Tanja Werner, Mathilda Lassheikki

Medlemmar:
Arnkil, Mathilda 
Johansson, Ida
Nordling, Eva
Nordling, Ida

Nordström, Minea
Nylund, Liv
Reichel, Elin

Sjöblom, Stella
Wernér, Sandra
Åkerfelt, Ronja

Öster, Ida

Äventyrsscoutlaget 
Ugglorna



Spejarscoutpatrullen
Igelkottarna

Möten:  
måndagar kl. 18-19.30, med start 13.1

Lotser:  
Emilia Nyberg, Emma Huldin, 

Elina Kawecki, Frida Ray,
Maria Ertman (ledig under våren)

Medlemmar:
Grönroos Anna
Holmberg, Alina
Högberg, Jennifer
Kokkonen, Emma
Nyberg, Cecilia
Stenhäll, Linn

Österman, Erin

Explorerscoutpatrullen
Klorofyllkornen

Möten: 
enligt överenskommelse

Lots:  
Hanna Tallberg

Medlemmar:
Helle, Alva

Kawecki, Elina
Lassheikki, Mathilda

Ray, Frida
Sjöblom, Malva
Wessman, Eden

Öster, Elin

Roverscouter &
äldre ledare

Roverscouter och äldre ledare träffas un-
gefär en gång i månaden för ledarråd och 
trevlig samvaro. Mer info om mötestider 
ges i ledarnas WhatsApp- och Facebook-
grupp.



Sommarlägret Najs 2020
Sommaren 2020 ordnar Finlands Svenska Scouter förbundsläger! Det inne-
bär att alla finlandssvenska scouter samlas till ett gemensamt läger. Lägret 
heter Najs 2020 och ordnas 29.7-5.8.2020 i Ahtela i Sagu. För vargungar är 
lägertiden 29.7-1.8.2020. 

Lägeravgiften är 200€ för hela lägret och 115€ för vargungelägret. I sam-
band med anmälan kan du ansöka om ett stipendium för att täcka hela eller 
en del av lägeravgiften. 

Karis Flickorna deltar i lägret och ordnar därför inget eget läger med grann-
kårerna. Du som är scout kan alltså delta i Najs 2020, men med bekanta 
ledare. Förälder - vill du också delta? Hör av dig!  Vi behöver fler myndiga 
deltagare för att få ihop en lyckad lägerupplevelse där alla trivs. 

Anmälan till lägret pågår 14.1-17.3.2020.  Mer info om om sommarlägret 
hittar du på lägrets webbsida: najs2020.fi.

Kom med du också, det blir Najs! 

http://najs2020.fi


Händelsekalender våren 2020
Här följer ett plock ur vårterminens händelsekalender och vad som är på gång i Karis 
Flickorna. Evenemang märkta i blått ordnas av FiSSc och kan medföra en extra kostnad. 
Dessa evenemang kan du läsa mer om här: www.scout.fi/handelsekalender.

Notera att en del av KF:s evenmang ännu inte har exakta datum (de meddelas senare under 
våren), men vi har försökt pricka ut under vilka veckor evenmangen infaller. 

v. 3  Terminstart, se mötestider på föregeånde uppslag

8–9.2  Gruppledarutbildning för explorerscouter   es

8–9.2  UteVinter (tidigare UTE1) i Sibbo    ss, es

10.2  Kårmöte för hela kåren i Villa Haga kl. 18–19.30   
  Tema: Lägerbål       för alla 

29.2–1.3 Första hjälpen 1 i Åbo     ss, es, rs, l

7–8.3   Akela- & kaptensutbildning i Esbo    rs, l

14–15.3  FiSScExplosion i Pälkänen för explorerscouter  es

16.3  Kårmöte i Villa Haga, tid meddelas senare   äs, ss, es rs, l 
  Tema: Miljö & återvinning med Julia Degerth (Grön i Åbo)

17.3  Sista anmälningsdagen till Najs 2020

28.3  Utedag för äventyrsscouter     äs

v. 15  Kårmöte för hela kåren, datum och tid meddelas senare
  Tema: Orientering      för alla

9–10.4  Påskhajk för spejarscouter tillsammans med SES  ss

15–17.4 Grundutbildning för scoutledare (del 1) i Borgå  rs, l

v. 17  Gemensamt firande av St. Göran för hela kåren, 
  mer info om datum och tid kommer senare!   för alla

8–10.5  Roversmäll i Vasa      rs

v.19/20 Våravslutning i Fiskars, datum meddelas senare  för alla

29.7–5.8 Sommarlägret Najs 2020 i Ahtela, Sagu   för alla

teckenförklaring: vu: vargunge, äs: äventyrsscout, ss: spejarscout, es: explorerscout, rs: roverscout, l: ledare

PS. Förälder! Lät något evenemang intressant? Vill du hänga med? 
Det ordnar sig nog - tag bara kontakt med någon av kårens ledare. 

klip
p u

t o
ch 

spa
ra!

http://www.scout.fi/handelsekalender/


Kårkläder
Karis Flickornas kårkläder finns fortsättnings-
vis till salu i vår webbshop. I utbudet finns 
tygpåsar, t-skjortor, en mörkblå sweatshirt, en 
uppdaterad version av den traditionellt röda 
”KF-hupparin” samt en svart modell med 
dragkedja med KF:s slogan ”Fiilis med stil” 
tryckt över ryggen.

Webbshoppen hittar du under länken: 
https://reddyshop.co/karisflickorna/

Understödande medlem
Om du eller någon bekant till dig vill bli under-
stödande medlem i Karis Flickorna och ekonomiskt
understöda vår verksamhet vore vi jätteglada!
Det enda du behöver göra är att ta kontakt med kår-
chefen eller någon annan i styrelsen. Medlemsavgiften 
för understödande medlemmar är 20€ per år. 

Som understödande medlem är du medlem i för-
eningen Karis Flickorna, men inte i Finlands Svenska 
Scouter eller Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter. 
Du får  Vår- och Höstinfon som e-post som under-
stödsmedlem.

Sista ordet
Kontaktuppgifter

Kårchef & lots 
Emilia “Miilo” Nyberg:  
elt.nyberg@gmail.com 

Vice kårchef & akela 
Amelie “Amme” Malmberg:
malmberg.amelie@gmail.com 

Kårekonom 
Annika Rönnblad: 

annikai.ronnblad@gmail.com 

Sekreterare & lots 
Hanna Tallberg: 

hanna.e.tallberg@gmail.com

Materialförvaltare & lots 
Maria Ertman: 

maria.ertman@gmail.com 

Styrelsemedlem & akela 
Kia Exell: 

kia.exell@gmail.com 

Styrelsemedlem & akela 
Eden Wessman: 

eden.wessman@skola.raseborg.fi 

Kapten 
Petra Tigerstedt: 

petra.tigers@gmail.com

Kapten 
Riina Lindroos 

riina.lindroos@gmail.com

Kapten 
Tanja Wernér 

wernertanja74@gmail.com


