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Alicia Baric
•

Vem är du?
Hej!
Mitt namn är Alicia Baric och tillvardags jobbar jag på vildmark och vapen avdelningen på XXL i Växjö. Det är så otroligt givande och rolig att få vara
en dela av folks första eller tusende äventyr både i den svenska skogen och fjällen men också äventyren utanför riksgränserna. Med total fokus på
personen som kommer in den stunden får jag vara ett bibliotek för dem i denna nya värld och älskar att komma med tips och knep. Jag är oroligt glad
över att friluftslivet får vara en del av mitt arbetsliv och min fritid.
I våras avslutade jag kursen Värdebaserat Ledarskap och djupdyker fortfarande i min personliga utveckling för att kunna bli en ännu bättre
medmänniska och ledare. De viktigaste jag har lärt mig är att man inte ska behöver kompromissa med sig själv och den man är. Jag är autentiskt
aldrig mig själv, bevis på det kan ni se på söndagen (31/10-2021) och den utklädningen jag kommer bära då ;)

•

Vad gör du i scouterna?
Mitt fram för alla bidragande just nu till Scouterna är att jag är med och planerar Jamboree22 som en av de två ansvariga i Programfunktionen.
Utöver det går jag just nu ordförarprogrammet, då jag har ambitioner på vice eller ordförarposten i NSF och även Scouterna, och för er nyfikna så
små pillar jag fortfarande på ”Granntoppen”. Granntoppen är mitt lilla projekt där scouter kommer få möjligheten att fjällvandra efter egen förmåga
och nivå.

•

Hur ser du på NSFs värdegrund?
Som en självklarhet och en nyttig grund i livet. Jag känner mig tryck i min ”identitet” som nykterist och värdesätter den demokrati och
demokratiskola vi har i scouterna/NSF, även om man inte alltid håller med om besluten som tas. Och tackar djupligt för de jag lärt mig genom dess
åren.
Solidariteten, enigheten, vi:et, är den som står mig närmast i hjärtat. Jag är en person som ser den ”lilla individen” och ”minoritets folket” och låter
gärna deras talan gå genom mig för att driva till förändring där det behövs. Vissa har inte orken kvar i sig att slåss, men jag har, och jag har anamma
till oss båda. Solidaritet, vi står tillsammans. Jag är stolt när jag bär NSFs halsduk på Jamboreemötena och andra Scoutsammanhang.

•

Vad är NSFs största utmaning?
Jag tror NSF står inför stora utmaningar som påverkar olika, och jag ser också de arbete som genomförs för att lösa dessa utmaningar och jag hoppas
att kunna bidra med lösningar. Jag ser som många av oss gör ett orosmoln kring minskat intresse av att vara en del av nykter scouting, att man som
äldre väljer IOGT-NTO, Scouterna eller något helt annat istället. Och även om de två förstnämnda inte är ”fel” är det tråkigt att förlora medlemmar i
våran organisation. (Litet ljus är att NSF i Scoutarrangemang är procentuellt överrepresenterade) Jag ser även en utmaning ”storhets engagemang”,
viljan att göra saker utanför sin kår. Vi har fantastiska människor som gärna engagerar sig på olika sätt: stiftelser, utbildningar, styrelser och
kommittéer m.m. Men väldigt ofta är det samma människor, väldigt sällan är det nya människor i olika åldrar som vill eller känner sig trygga i att
engagera sig utanför kåren. Missförstå mig rätt, tusen tack till alla er som gång på gång ta på er uppdrag, men en dag har ni gjort tillräckligt. En dag
har jorden slut på näring. Vilken odlare tar då över från er?

Alexander Dans
• Vem är du?
Jag är 19 år, född och uppvuxen i Flen men bor nu i Stockholm. Jag
pluggar till socionom.
• Vad gör du i scouterna?
Ledare, varit med I kursteamet till Solvarg. Genomförde
Demokratijamboree 2020. Sitter i Scouternas HR-grupp. Suttit i
Distriktsstyrelserna i Sörmlands distrikten (Scouterna och NSF).
• Hur ser du på NSFs värdegrund?
Jag tycker om NSFs värdegrund att alla ska kunna vara lika delaktiga.
• Vad är NSFs största utmaning?
Som det ser ut just nu - att behålla scoutengagemanget efter man
varit Utmanare. Att få in fler som stöder NSFs värdegrunder i en NSFkår.

