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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020 
 

anger vad scoutkåren ska göra under verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.       
Den diskuteras och bestäms på Kårstämman (scoutkårens årsmöte) i februari. 
Lämna gärna kommentarer till verksamhetsplanen eller skicka dina synpunkter och 
förbättringsförslag till kontakt@vendelsoscoutkar.nu 
 
Bakgrund 
 

• Planen för 2020 bygger dels på Scouternas strategi 2015-2025 med ”unga som gör världen 

bättre” som vår vision och dels på Scouternas verksamhetsplan för 2019-2020 som 

framförallt fokuserar på  

o att Scouterna utvecklas till förebilder 

o att vi överträffar scouternas förväntningar vid varje möte 

o att fler ska få uppleva scouting 

• Verksamhetsplanen är medlemmarnas sätt att bestämma vad vi gemensamt vill åstadkomma 

inom scouterna. 

• När stämman beslutat om verksamhetsplanen är det styrelsens ansvar att omsätta planen i 

verksamhet och aktiviteter. Löpande uppföljning och rapportering görs bland annat genom 

styrelseprotokoll, rapporter och ledarsamlingar. 

• Varje år summeras det gångna årets verksamhet och ekonomiska resultat i en 

verksamhetsberättelse. 

 

1. SCOUTGEMENSKAP 

Vendelsö Scoutkår kommer under verksamhetsåret 

• att följa riksorganisationen Scouternas stadgar och programförklaring 

• att genomföra all verksamhet i drogfri miljö oberoende av ålder på deltagarna 

• att prägla verksamheten av den demokratiska anda som scouting bygger på 

• att lägga kårstämman på sådan tid och genomföra den på sådant sätt att alla åldrar skall kunna 

tillgodogöra sig den information som ges för att kunna delta i beslut, alla kårens medlemmar 

har oavsett ålder rösträtt vid kårstämman 

• att verka för deltagande på möten och stämmor inom Södertörns Scoutdistrikt 

• att verka för deltagande på möten och stämmor inom riksorganisationen Scouterna 

• att bjuda in alla medlemmar över 15 år till ledarsamlingar för att främja medbestämmande 
och gemenskap i kåren 
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2. EKONOMI 

Vendelsö Scoutkår kommer under verksamhetsåret 

• att hålla kölistan uppdaterad och aktuell 

• att hålla medlemsregistret aktuellt 

• att sköta bidragsansökningar gentemot Haninge kommun, Scouterna samt 

folkbildningsförbund 

• att anordna annan försäljning och insamling som kan ske utan att det påverkar verksamheten 

på ett negativt sätt 

3. PROGRAM 

Vendelsö Scoutkår kommer under verksamhetsåret 

• att bedriva scoutverksamhet enligt scoutmetoden för scouter i alla åldrar 

• att tillsammans med scouterna utforma programmet så att alla känner sig välkomna som 

medlemmar i scoutkåren oavsett etnisk tillhörighet, kön, religion eller funktionsnedsättning 

• att genom avdelningarna ordna övernattningar, hajker, och andra utfärder under året 

• att i scoutarbetet arbeta med den lilla gruppen/patrullen enligt scoutmetoden 

• att följa Scouternas program, märken och aktiviteter 

• att förse kåren med aktuellt programmaterial och de verktyg som behövs 

• att informera om Scouternas och kårens programmaterial så att det blir tillgängliga för alla 

ledarteam 

4. UTBILDNING OCH LEDARVÅRD 

Vendelsö Scoutkår kommer under verksamhetsåret 

• att erbjuda och inspirera alla aktiva i kåren att delta i av Scouterna ordnade kurser 

• att erbjuda alla nya ledare att gå Leda Scouting vid höstterminsstarten 

• att inspirera och verka för att alla i ledarteamen ska ha genomgått en utbildning på 

ledarskapsön som passar just den enskilde ledaren 

• att verka för att minst en ledare deltar på Treklöver-Gilwell eller annan högre ledarutbildning 

• att erbjuda minst en ledarvårdsaktivitet per termin 

• att erbjuda grundläggande information om krishantering 

• att erbjuda kårens aktiva ledare grundläggande utbildning i kåradministration, inkl 

närvarorapportering (ApN), bokningssystem, Scoutnet, GDPR mm 

• att erbjuda och tillse att alla ledare har gått kursen ”Trygga Möten” minst vart tredje år, samt 

ha beredskap för råd och stöd i Trygga möten-ärenden 

• att arrangera workshops kring Trygga Möten 1 gång per termin 

• att erbjuda kårens ledare/assistenter HLR –kurs vid minst 1 tillfälle, samt komplettera 

utbildningen så att den även omfattar hjärtstartare 

• att minst 5 scouter ska gått någon utbildning från Scouternas folkhögskola 

  



5. REKRYTERING OCH INFORMATION 

Vendelsö Scoutkår kommer under verksamhetsåret 

• att begära in registerutdrag ur belastningsregistret från nya ledare som regelbundet 

kommer att möta barn och ungdomar i verksamheten och som ska uppvisas för av 

styrelsen utsedda personer 

• att verka för att öka antalet aktiva inom alla åldersgrupper genom en aktiv rekrytering två 

gånger per år, t ex vid påsklov samt vid höstterminens start och då i samarbete med 

Scouterna 

• att verka för att engagera fler vuxna i verksamheten 

• att ge bra introduktion till nya vuxna medlemmar i kåren 

• att aktivt informera utmanarscouterna om möjligheten att bli aktiva i ett ledarteam 

• att bjuda in till workshops så att alla ledare lär sig mer om Scouternas program 

• att verka för en ökad PR av kåren och vår verksamhet 

• att publicera information internt via hemsida, meddelanden och anslagstavla 

• att publicera extern information via hemsidan och sociala medier 

• att lansera den nya hemsidan som bygger på Scouternas nya plattform 

6. ARRANGEMANG 

Vendelsö Scoutkår kommer under verksamhetsåret 

• att verka för att genomföra följande aktiviteter för kårens medlemmar med familjer: 

o S:t Georgsfirande  

o Valborgsfirande 

o Julmarknad 

o Kårgemensam aktivitet 

• att verka för att högtidlighålla Scouternas årliga firande av World Thinking Day och 

Scouternas fredsdag 

• att delta i arrangemang som gynnar kåren 

• att arrangera minst en ledarsamling per termin 

• att delta i sommarens distriktsläger 

• att verka för deltagande i Scouternas arrangemang i Sverige och/eller utomlands 

• att aktivt prioritera miljövänliga alternativ i vår verksamhet 

7. SCOUTSTUGA, LOKAL, KÅTOR OCH UTRUSTNING 

Vendelsö Scoutkår kommer under verksamhetsåret 

• att underhålla och förbättra scoutstugan, inkl 

o att verka för att städning av scoutstugan genomförs regelbundet 

o att se till att golvpolering genomförs 

o att märka upp köksutrustning och köksskåp 

o att måla om scoutstugan i Svartbäcken 

• att underhålla och förbättra Åvakåtorna 



• att underhålla scoutlokalen i Sågen, inkl 

o att verka för att städning av scoutstugan genomförs regelbundet 

o att märka upp köksutrustning och köksskåp 

• att inventera och gå igenom allt materiel i containrarna 

• att underhålla och uppgradera kårens lägermateriel 

• att förse kåren med den utrustning som behövs för att genomföra scouternas program 

   

Vendelsö Scoutkår 
 

Äventyr och kompisar!   Tillsammans kan vi göra mer! 


