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Nytt från NSK Sekretariatet (vår/sommar 2011) 
 
 
Nordisk spejderkonferens i Åbo, Finland 
 
Nu är det tid att reservera datum och budgetera 
nästa års Nordisk spejderkonferens. Deltagarpriset 
(inkluderar program, mat och övernattning) är 
fortfarande öppet med kommer att ligga nära eur 
350 per deltagare. 
 
Tid: ankomst torsdag den 17 maj 2012 före kl 17, 
avgång söndag den 20 maj efter kl 11:30.  
 
Plats: Åbo (Turku), Finland; kongresscentrum-
hotel Linnasmäki (www.linnasmaki.fi ) 
 
Hur kan man nå Åbo: direktflyg från ARN, 
CPH, Riga, HEL, Gdansk…), färja från 
Stockholm, bus från Helsingfors flygplats 2 
timmar, tåg från Helsingfors 90 minuter)   
 
Sekretariatet tar gärna emot idéer, önskemål 
och förslag till agenda och program.   
 
För arbetsgrupper  eller informationsutveckling 
skulle det vara bra om alla länder preliminärt 
skulle fundera på ämnen de vill diskutera eller 
presentera under konferensen. (1 timme per 
ämne): 
 
Förslag till konferensprogram 
 
NSK medlemmar från respektiva länder/området 
skall vara i kontakt med sina medlemskorps under 
juni och rapporterar till sekretariatet senast den 
31 juni, 2011. 
 
 
Tidtabellen för planeringen är följande: 
 
Våren 2011 Preliminär kartläggning av tema 
 
Juli 2011 Första utkast till agenda och program 
klart och kommentarer från NSK och 
medlemsorganisationer 
 
20.8. 2011 Deadline för ändringsförslag till 
agenda och program, samt deadline för 
presidieförslag/ resolutioner för den 
Nordiska spejderkonferensen 

 
September (3-4.9) 2011 NSK godkänner agendan 
och programmet för Nordisk spejderkonferens på 
sitt årsmöte i Norge 
 
31.1.2012 DL för anmälningar till Nordisk 
spejderkonferens 
 
(Vanligtvis brukar delegationerna 
bestå av ca. 25 personer per land.) 
 
It is time to reserve the date and budget line for Nordic Guide 
and Scout conference, to be held in Turku/Åbo Finland 17-20 
May, 2012, All countries are invited to send up to 25 
delegates. 
 
Additionally – for information exchange workshops please 
suggest any topics to your own NSK representative. 
 

 
 
Norden på Världsjamboreen 
 
På Jamboreen har de deltagarna möjlighet att 
avlägga det nordiska aktivitetsmärket Nordic 
Badge. Märket kan avläggas genom att besöka 
nordens NHQ:s och hittat svar på frågor om 
nordisk scouting och samhälle. Märket kan 
avhämtas från Nordens torg.   
 
En av innovationerna och höjdpunkterna på 
Jamboreen kommer att vara Nordens torg som 
koordineras av NSK sekretariatet. På Nordens torg 
arrangeras intressant program och delas ut 
information om Norden. Torget kommer att synas 
långt tack vare de Nordiska flaggorna som 
kommer att svaja på topp under hela lägret. 
 
De nordiska kontingenter arrangerar Nordic 
Reception för 2 representanter av varje land samt 
ungefär 10 personer från varje värdskontingent 
(N/D/F/I). Evenemanget arrangeras preliminärt 
onsdagen den 3 augusti kl 13:30-15. 
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Nordic contingents have arranged together activities and 
program at the World  Jamboree in Sweden in July-August 
2011. 
 
NSK årsmöte i Oslo, Norge 3-4 september, 2011 
Mötet börjar på lördag klo 9 och fortsätter fram 
till lunch på söndag. För första gången ägnas hela 
söndagen till WOSM och WAGGGS ärenden och 
vi har möjlighet att arbeta och hjälpa våra 
nordiska ledamöter Camilla, Karin, Vemund, 
Esben, Henrik och Jørgen i sina viktiga roller 
inom våra världsorganisationerna. 
 
Kontakta gärna era representanter på NSK ifall ni 
vill initiera saker till vår samnordiska agenda.  
 
En lista över NSK medlemmar hittas från vårt 
websida. http://www.speidereinorden.org/  
 
Annual NSK meeting will this year have a special focus on 
world issues in order to assist our Nordic representatives on 
World and European bodies. 
 
NOPOLK  
Det nordiska evenemanget NOPOLK behandlar 
aktuella frågor inom utbildnings och program 
sektorerna och kommer att arrangeras i 
Helsingfors, Finland 6-9.10.2011. Evenemanget 
kommer denna gång behandla speciellt ledarskap i 
det 21sta århundradet, framtida utmaningar inom 
programsektorn och brandingen av scouting. 
Priset för evenemanget är max. 350 euro. Mer 
information hittas via http://speidereinorden.org/  
eller 
http://www.partio.fi/Suomeksi/Aikuiset/Koulutus/
NOPOLK.iw3  
 
Program and training commissioners on all Nordic Guide 
and Scout Associations are invited to NOPOLK 2011. 
 
Hemsidan för Nordisk scoutsamarbete hackad 
Tyvärr är vår hemsida ut ur funktion vecka 23. Vi 
försöker fixa problemet så att allt skall fungera 
igen nästa vecka. Som ni har märkt är websidan 
mer informationsbibliotek för förbund/korps än 
visuell eller professionell hemsida för 
allmänheten. Sekretariatet tar gärna emot hjälp 
från individuella scouter som kan CMSimple och 
vill förbättra informationsspridningen från 
sekretariatet tillsammans med sekretariatet och 
vår webmaster från Färöarna. 
 
Our web page is out of function week 23. 

 
 
 

 
 
Förberedande möte mellan nordiska förbund 
inför WAGGGS världskonferens och 
Europakonferens i Skottland (juli 2011)  
Sekretariatet arrangerade ett nordiskt 
koordineringsmöte i Köpenhamn 29 maj. Idén var 
att diskutera gemensamma åsikter, initiativ och 
intressen. Många gemensamma mål identifierades 
och samarbetet fortsätter under konferensen. 
 
Nordiskt JOTA/JOTI seminarium 
Nordiskt seminarium för NJOs arrangeras vart 
tredje år. I år var värdlandet Finland och mötet 
arrangerades 27-29.5. Sammanlagt 14 deltagare 
beslöt bland annat att initiera nordiska möten via 
echo-link en gång om månaden för alla nordiska 
scoutradioamatörer. Ytterligare information: 
banda(a)iki.fi eller OH7GIG.   
   
 

 
 
Årsrapport  
I år skickar vi inte ut den traditionella årsrapport 
blanketterna eftersom information som vi 
använder baserar sig på databasen (se bifogad). 
Där finns information som alla förbund/korps i 
Norden och kan användas för att underlätta 
kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan de 
nordiska scoutorganisationerna. Den är öppen för 
alla. Därför anser vi att vi automatiskt uppdaterar 
sekretariatet om eventuella ändringar. 
 
Som nytt förfrågar vi alla per e-post över 
speciella evenemang, projekt eller 
publikationer som ni har planerat för år 2011-
2012 ! Denna information kommer att samlas 
ihop och publiceras i vårt nästa infobrev. DL 30 
juni. 
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Då är bara att kontakta våra nordiska grannar, 
tackla problem och knyta kontakter. 
 
Enclosed updated contact information of all Nordic Guide 
and Scout Association. Please inform secretariat on any 
changes. We also collect information about your largest 
ongoing projects, new publications etc. 
 
Forskning om scouting 
Det forskas om scouting. Våra medlemmar gör 
avhandlingar och uppsatser. Dessutom finns det 
böcker och forskningsrapport med koppling till 
scouting.  För att scoutrörelsen ständigt ska 
utvecklas är det viktigt att reflektera över vår 
verksamhet. Att ta hjälp av forskning är ett sätt att 
göra det. 
 
Sekretariatet efterlyser alla korps att skicka 
information om hur ni har organiserat/samlat 
forskningen. Samt meddela intresse om eventuella 
samarbetsprojekt med andra länder, till exempel 
en flerårig uppföljningsundersökning om 
ledarträningens effektivitet. DL 31 augusti, 2011 
 
Se exempel från Sverige www.scout.se sökord 
”forskning  i Sverige” 
 
Please inform NSK secretariat how your association collects 
and stores studies about scouting and our work. 
 
 

 
 
Kommande läger (2011-2012) 
 
World Scout Jamboree 2011 
Sverige, 25 juli – 8 augusti. Det finns två dagar 
kvar (fram till kl 24:00 den 9 juni) att anmäla sig 
som IST. 
 

 Efter att jamboreeorganisationen har sett över det 
antal IST (funktionärer) som anmält sig  
 
 
till Världsscoutjamboreen, ser man nu att det är 
färre än antaget. Detta tillsammans med att 
deltagarantalet har ökat har man gått ut till 
kontingenterna med förfrågan om att hitta fler 
IST. 
 
Se:http://sverige.worldscoutjamboree.se/2011/
05/ny-chans-att-anmala-sig-som-ist/ 
 
Roverway 2012 
Det europeiska roverevenemanget Roverway går 
av stapel 20-28.8.2012 i Evo i södra Finland. 
Evenemanget riktar sig till scouter i åldrarna 16-
22 år, men även äldre scouter kan delta som 
International Service Team.  Temat för Roverway 
är SEE.FEEL.FOLLOW.  (se: www.roverway.fi ) 
 
Nationell Jamboree på Island 2012  
Islands Nationella Jamboree arrangeras den 20-29 
juli 2012 på Ulfljotsvatn Scout center. Mer 
information finns på hemsidan 
www.scout.is/jamboree. 
 
Nationell Jamboree i Danmark 2012 
Den första Danska nationella jamboreen kommer 
gå av stapeln under vecka 31 2012 (20/21 – 28/29 
juli 2012). Antalet deltagare förväntas bli ca. 35 
000. http://spejderneslejr2012.wordpress.com/english/ 
 
Send us details of your upcoming events and we shall publish 
them at our Nordic web page, too ! 
 
 
Scouthälsningar/hilse fra ! 
 
Sampo, Johanna, Johan, Anu och Laura 
Sekteriatet av nordiska scout/spejdersamarbetet  
(2010-2012) 
c/o Finlands Scouter, Tölögatan 55, fi-00250 
Helsinki/Helsingfors, Finland 
 
sekretariat.nsk(a)scout.fi 
 
www.speidereinorden.org

 


