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Jag ska ut och resa – representation
- ideella nationell nivå
- anställda
- utbytesresor genom Scouterna centralt
Vad innebär det att vara representant?
Du ska representera Scouterna på ett internationellt arrangemang, vad roligt!
Är du utsedd av Scouterna att åka på event är det viktigt att du är påläst om Scouternas
organisation förutom den ämneskunskap du behöver. Det är speciellt viktigt då vi ses som ett gott
exempel på hur en federation kan gå samman till en organisation och får frågor kring detta. Här
hittar du en bra beskrivning över Scouternas demokratiska struktur http://www.scouterna.se/omscouterna/var-organisation/ och http://www.scoutservice.se/paverka-scouterna/varorganisation/.

Före
Du får en kontaktperson på Scouterna som hjälper dig i förberedelserna, finns som stöd för frågor
arrangörerna inte kan svara på och vara ett bollplank när du kommer hem. Om du ingår i en
delegation kommer delegationsledningen vara dina kontaktpersoner och förse dig med rätt
förberedelsematerial.
Innan du reser behöver du fundera på följande frågor: Vem är berörd av min resa? Vilka arbetar
med motsvarande frågor hemma? Kan jag ta med mig material eller kunskap hemifrån när jag
reser? Ska jag prata med någon innan jag åker?
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Praktiska tips är att ha en extra halsduk att ge bort och kanske några märken. Kolla med din
kontaktperson om det är ett event där du förväntas ha med dig en tackgåva och vad det då skulle
kunna vara.
Läs också in dig på programmet om det skall vara en ”international evening/market”. Du
förväntas ta med något enkelt mattypiskt från Sverige (knäckebröd, mjukost på tub med renkött,
lingondricka, bilgodis är några klassiska exempel som klarar transport och är tillåtna i de flesta
tullar). I programmet står också om du skall förbereda någon presentation om svensk scouting
eller kring det ämne som seminariet/mötet har.
Resor. Resa bokas vanligtvis genom Scouternas resebyrå Tranås, din kontaktperson kommer
informera om det ska göras på annat sätt. Enklast är om du ringer eller mejlar, kontaktuppgifter
finns här: https://www.tranas-resebyra.se/. När du bokar resa ska du ange en fakturareferens, en
XX-kod. Du får rätt XX-kod i samband med att du blir bekräftad som deltagare.
Försäkring. Om du åker på uppdrag av Scouterna så täcks du av Scouternas tjänstereseförsäkring.
Kolla in villkoren för denna och ha med dig informationen om vad du gör för att använda den
http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/administration/forsakringar/for-dig-som-armedlem/. Notera att det är viktigt att vid resor i Europa ha sitt Europeiska sjukförsäkringskort
med sig.
Beredskapsplan och kontaktuppgifter till närmast anhörig. Om du åker med en större grupp (delegation)
så kommer Scouterna att göra en beredskapsplan tillsammans med ansvarig delegationsledare.
Åker du ensam eller i en mindre grupp räcker det med att du rapporterar in dina reseuppgifter och
kontaktuppgifter till närmast anhörig i ett mail till international.secretary@scouterna.se innan
avresa.

Under
Ta tillvara på alla kontakter du knyter och var noga med att få ner kontaktuppgifter för framtiden.
Se till att dokumentera din resa genom en resedagbok, ta bilder eller ta anteckningar.
Klädsel – scouthalsduken gäller alltid, och gärna dräkt. Vid ceremonier ska du bära scoutdräkt.
Tänk på vad scoutklädsel betyder i olika länder, scoutskjortan kan ofta ses som en högtidsdräkt.
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Efter
Gå igenom dina anteckningar och tankar som du fick under resan. Vad kan gynna Scouterna och
hjälpa oss att växa och utvecklas som organisation? Vilka kontakter behöver jag vidareförmedla?
Behöver jag boka in ett möte med någon på kansliet, i en nationell arbetsgrupp eller IC? Fyll i
reflektionsformuläret här:
Skriv en text (200-500 ord) som lyfter en upplevelse under din resa som kan publiceras i
Scouternas kanaler, ex. på internationella bloggen. Syftet är att inspirera och uppmuntra fler till
internationella scoutupplevelser. Läs instruktionen för hur man skriver ett blogginlägg här. (länkar
kommer från Cecilia) Skicka med ett par bilder till internationella sekreteraren på:

Tack:
-

för att du representerar Scouterna så att andra länder kan ta del av vad vi kan och har lärt
oss och,

-

för att du tar hem ny kunskap och utvecklingsmöjligheter till Scouterna!
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