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Inledning
Nu har vi kommit en bit på väg för att förverkliga vår strategi 
som sträcker sig från 2015 till 2025. Vi fortsätter arbetet 
enligt plan och för varje år rör vi oss närmare de mål som 
finns formulerade i strategin. Verksamhetsplanen beskriver 
viktiga förflyttningar som vi inom Scouterna vill göra under de 
kommande två åren. Grundstenen, eller själva plattformen för 
vårt arbete, är som alltid delaktigheten i hela organisationen, 
bland ideella och anställda, och att vi omprövar planer och 
arbetssätt om delaktigheten inte fungerar. 

VISION:

UNGA SOM GÖR VÄRLDEN BÄTTRE

STRATEGI MED TRE OMRÅDEN:

SCOUTERNA UTVECKLAS TILL FÖREBILDER
VI ÖVERTRÄFFAR SCOUTERNAS FÖRVÄNTNINGAR I VARJE MÖTE

FLER SKA FÅ UPPLEVA SCOUTING

LÖFTE/BUDSKAP:

ÄVENTYR OCH KOMPISAR

ÖNSKADE ASSOCIATIONER:

SPÄNNING, GEMENSKAP, UTVECKLING

VERKYTG. EX.

REKRYTERINGS-
KAMPANJ

VERKYTG. EX.

LEDARSKAPSÖN

VERKYTG. EX.

PROGRAMMET

VERKYTG. EX.

JAMBOREER

IDEELLA + ANSTÄLLDA
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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. 
Därefter är det kansliorganisationens uppdrag, både 
ideella och anställda, att verkställa det stämman och 
Scouternas styrelse beslutar. Kansliorganisationen har 
också till uppgift att stödja kårerna i deras arbete. Som 
stöd för kårerna finns distrikt som samordnar kårer inom 
ett geografiskt område. Distrikten kan till exempel 
arrangera olika aktiviteter och utbildningar för kårer.

För att vi tillsammans ska kunna följa arbetet görs 
löpande uppföljning och rapportering. Det sker bland 
annat genom offentliga styrelseprotokoll, rapporter samt 
möten i form av Scoutforum 2019, förvaltningsmötet 
2019 och Scouternas stämma 2020. Varje år summeras 
det gångna årets verksamhet och ekonomiska resultat i en 
verksamhetsberättelse.

Det är Scouternas stämma som fastställer mål och 
vilka indikatorer som vi ska ha för att följa upp och 
utvärdera vårt arbete. Verksamhetsplanen fokuserar på 
fyra strategiområden: 

Vem bestämmer vad 
verksamhetsplanen ska 
innehålla?

FÖREBILDER
Scouterna 

utvecklas till 
förebilder

FÖRVÄNTNINGAR
Vi överträffar 
scouternas 

förväntningar i 
varje möte

FLERA
Fler ska få 

uppleva scouting

FÖRUTSÄTTNINGAR
Förutsättningar 

– det blir enklare att 
driva scout-
verksamhet

Inom varje strategiområde mäter vi våra resultat genom 
olika indikatorer. De hjälper oss att utvärdera och 
förbättra våra metoder och arbetssätt. Indikatorerna är 
kopplade till våra mål och måluppfyllelse.  

De exempel på aktiviteter som ges för varje strategi-
område fastställs inte av stämman eftersom genomför-

andet av aktiviteterna beror på om det finns tillräckliga 
resurser i form av ideell tid och/eller finansiering. 

Under 2019 är det också dags att göra en översyn av 
strategin för att undersöka om vi gör rätt saker eller om 
planen behöver korrigeras eller ändras utifrån ändrade 
förutsättningar. 

Indikatorer

NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD VI MÄTER FÖR ATT SE ATT VI NÅR VÅRA MÅL: 

ANDEL/ANTAL: 

• Barn och unga som trivs och känner att de kan vara sig själva i vår verksamhet. 

• Scoutkårer som arbetar aktivt för ökad mångfald och tillgänglighet i verksamheten. 

• Scoutkårer som anser att kåren gör ett positivt avtryck i lokalsamhället utöver den 

  ordinarie verksamheten. 

• Scoutkårer som använder Scouternas program. 

• Nya engagerade vuxna som känner sig välkomnade och väl introducerade.

• Kursdeltagare som anser att scoutledarutbildningarna ger verktyg för en bättre verksamhet. 

• Tillväxt per år. 

• Andel av kårerna som upplever att de får den information som behövs för att driva 

   verksamheten i enlighet med Scouternas strategi. 
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   Scouterna utvecklas 
till förebilder

INDIKATORER

• Andelen barn och unga som trivs och känner att de kan vara sig själva i vår verksamhet. 

• Antal scoutkårer som arbetar aktivt för ökad mångfald och tillgänglighet i verksamheten. 

MÅL A.1 BARN OCH UNGA KÄNNER SIG VÄLKOMNA PRECIS SOM DE ÄR

Önskat läge 2019–2020 

I Scouterna välkomnar vi alla barn och unga, oavsett 
om du bott hela ditt liv i Sverige eller nyligen kommit 
hit, om du aldrig varit scout förut eller känner massor 
av scouter. Det innebär att vi har en kamratlig ton och 
möter barn, unga och ledare där just de befinner sig. 
Självklart handlar det först och främst om hur vi möter 
andra människor men det märks också i vårt sätt att 
uttrycka oss i ord och bild. 

Genom att arbeta med Trygga möten erbjuder vi en 
trygg fritid – fri från övergrepp. Webbkursen i Trygga 
möten måste alla ledare gå och efter genomgången 
webbkurs uppmuntrar vi till fördjupande samtal via 
workshops.

Vi satsar på en ökad mångfald och tillgänglighet i 
scoutverksamheten. Vår modell för att inkludera fler i 
scoutrörelsen, Femstegsmodellen, används av allt fler 
scoutkårer och andra, till exempel utbildningsteam och 
lägerkommittéer, för att varaktigt öka tillgängligheten 
för fler barn och unga. Projektet Tillgänglig scoutverk-

samhet för fler tar fram utbildningar och verktyg under 
2019 och projektet Rätten till friluftsliv vidareutvecklar 
det anpassade ledarskapet så att scoutledare ges förut-
sättningar att på ett bättre sätt möta barn och unga med 
olika neuropsykiatrisk funktionalitet, till exempel adhd 
eller autism. Det som funkar för barn och unga med 
adhd eller autism gör det bättre för alla.

Efter projektens slut tas arbetet vidare och ger goda 
effekter i scoutrörelsen. Metoder och verktyg sprids och 
ett arbete inleds för att stötta barn och unga i Scouterna 
att samarbeta utifrån olika funktionalitet.

Många unga mår dåligt över de ideal kring utseende 
som finns i vårt samhälle. I scoutkåren stöttar vi barn 
och unga att vara nöjda och trygga med hur de ser ut 
genom att arbeta med programmaterialet Free Being Me 
kompletterat med det nya materialet Action on Body 
Confidence som vi valt att rikta till de äldre målgrupperna. 

 

INDIKATORER

• Andel personer i svenska samhället som upplever att scoutrörelsen är modern eller samtida. 

• Antal personer i svenska samhället som har nåtts av scoutings budskap. 

• Antal scoutkårer som anser att kåren gör ett positivt avtryck i lokalsamhället utöver den 
  ordinarie verksamheten. 

MÅL A.2 SCOUTERNA ÄR EN RELEVANT, AKTIV OCH SYNLIG AKTÖR I SAMHÄLLET

Önskat läge 2019–2020 

Scouter gör ett positivt avtryck i samhället och med stöd 
i våra värderingar gör vi skillnad i dagens Sverige. Vi vill 
arbeta aktivt med våra goda värderingar och bland annat 
görs detta i samband med den svenska kontingenten till 
världsscoutjamboreen i Nordamerika 2019. 

Det är viktigt att vi berättar om vår verksamhet och 
hur vi bidrar i betydelsefulla frågor för samhället. Vårt 
fokus för omvärldsbevakning och synlighet är ledar-
skap, barn och ungas rättigheter och hållbar utveckling. 
Genom olika kommunikationsstöd och verktyg skapar vi 
tillsammans lokal synlighet. Synlighet nationellt skapas 
med fokus på Scouternas unga talespersoner och genom 

olika initiativ såsom Lägereldsrapporten och Scout Trails 
(tidigare kallat Scout View).

Vi kopplar program, utbildningar och kommunika-
tion till de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 
2030). Den svenska kontingenten till världsscoutjam-
boreen i Nordamerika 2019 har hållbarhet utifrån social, 
ekonomisk och miljömässig utveckling som fokusområde. 
Genom kontingentens arbete hittar vi nya sätt att för-
stärka känslan av att vara del av en världsrörelse samtidigt 
som vi ger varje scout möjligheten att göra skillnad både 
lokalt och globalt. 

 

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER

Scoutkårer:

• Säkerställer att alla ledare i kåren genomför webb-
utbildningen Trygga möten minst vart tredje år. 
Använder aktivitetspaketen inom Trygga möten och 
bokar en fördjupande workshop för att säkerställa en 
trygg verksamhet. 

• Genomför aktiviteterna i Free Being Me-materialet eller 
följer upp med materialet Action on Body Confidence. 

• Bjuder in barn och unga i närområdet som ännu inte 
är scouter, till exempel kan de vara med på ett prova 
på-möte, en dagsutflykt eller ett sommarläger.

• Berätta om kårens verksamhet i lokal media.

• Deltar i aktiviteter som har som syfte att lyfta lokal 
verksamhet som till exempel Scout Trails eller Veckans 
scoutkår.

• Uppdaterar hemsidan med aktuell information såväl  
lokal som nationell.

• Låter tidningen Scout ligga framme i lokalen så att 
föräldrar och andra som besöker kan läsa den.

A
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Scouterna nationellt – ideella grupper och kanslier:

• Sprider kunskap och metoder kring hur scoutkårer, 
distrikt och andra organisationer kan inkludera fler 
i scoutverksamheten via workshops och Femstegs-
modellen. 

• Sprider kunskap om hur scouting kan bidra till att 
de globala målen för hållbar utveckling uppnås.

• Erbjuder webbkursen Trygga möten till alla scout-
ledare samt har beredskap för råd och stöd i Trygga 
möten-ärenden. 

• Trygga möten erbjuds aktivt till organisationer utanför 
scoutrörelsen. 

• Erbjuder workshops i Free Being Me samt en fortsätt-
ning inom Action on Body Confidence för kårer.  

• Lägereldsrapporten, av och med barn och unga, 
genomförs igen 2020. I kombination med Scout Trails 
stärker det bilden av scouting i samhället. 

• Deltar aktivt på internationella möten och konferenser 
inom WAGGGS (World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts) och WOSM (World Organization of 
the Scout Movement). 

• Utvecklar scoutrörelsens webbplatser vidare, såväl 
scoutkårernas som Scouternas nationella webb.

• Tar fram programmaterial som handlar om våra 
värderingar och scoutlagen. 

• Ger ut tidningen Scout, 4 nummer per år, och lyfter 
goda exempel på hur scouter verkar som världs-
förbättrare, både i Sverige och runt om i världen.

   Vi överträffar 
scouternas förväntningar 
i varje möte

INDIKATORER

• Antal scoutkårer som använder Scouternas program 

• Antal scouter som får upplevelser utöver det vanliga genom Scouternas arrangemang.

Önskat läge 2019–2020 

Det ska vara enkelt att skapa ett bra och omväxlande 
scoutprogram. Programstöd i olika former tas fram, 
till exempel stöd för terminsplanering och hjälp för att 
bygga bra program utifrån olika målspår och scout-
metoden. För direktanslutna scoutkårer erbjuds en 
mängd workshops som utvecklingskonsulenterna håller i.

Scouternas aktivitetsbank uppdateras kontinuerligt 
och nya aktiviteter publiceras löpande för att skapa 
inspiration och enkelhet. 

Vi sätter särskilt fokus på utmanarprogrammet som 
utvärderas och uppdateras under perioden.

Scouternas arrangemang utvecklas vidare med hjälp 
av Scouternas program så att många scouter nås och får 
upplevelser utöver det vanliga. Vi gör det också enklare 
för scouter att mötas över gränser och underlättar inter-
nationella utbyten.

MÅL B.1 FLER ANVÄNDER SCOUTERNAS PROGRAM I ALLT DE GÖR

B
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INDIKATORER

• Andel av nya engagerade vuxna som känner sig välkomnade och väl introducerade. 

• Andel kursdeltagare som anser att scoutledarutbildningarna ger verktyg för en bättre verksamhet. 

MÅL B.2 FLER SCOUTLEDARE UPPLEVER ATT DET ÄR ENKELT ATT VARA LEDARE OCH 
ATT VÅRA UTBILDNINGAR GER VERKTYG FÖR EN BÄTTRE VERKSAMHET

Önskat läge 2019–2020 

Det ska vara enkelt och roligt att vara engagerad i scout-
rörelsen och vi tar väl hand om våra ideella resurser. 
Genom en modell för hållbart ideellt engagemang syn-
liggör vi den kraft och potential som finns hos ideella 
och modellen hjälper oss att arbeta med ett hållbart och 
långsiktigt engagemang. Nya vuxna känner sig välkom-
na till Scouterna, det finns både en introduktionsplan 
och ett inspirerande introduktionspaket att ta del av när 
de börjar.

I Scouterna vill vi ha Sveriges bästa ledare och då är 
bra utbildning en viktig grund. I alla regioner erbjuds 
ett stort utbud av utbildningar med hög kvalitet. Alla 
scoutledare ska kunna hitta en utbildning som passar 
just dem utifrån tidigare erfarenheter och perspektiv. 
Utbildningarna utgår från Ledarskapsön, Scouternas 
utbildningssystem. 

För att bättre kunna möta barn och unga med olika 
funktionssätt erbjuder vi ledare ett utökat stöd. Det 
betyder att vi utvecklar metoder och verktyg för ett 

anpassat ledarskap. Vi arbetar också för att göra våra 
utbildningar mer tillgängliga genom webbutbildningar.

Patrullsystemet sätts i fokus genom aktiv program-
utveckling, patrullen är nyckeln till en välfungerande 
verksamhet där scouterna är med och involveras i 
programplaneringen. Det är i den lokala verksamheten 
som förväntningarna skapas och nationellt erbjuds stöd 
och metoder för att överträffa scouternas förväntningar 
i varje möte. Den svenska kontingenten till världsscout-
jamboreen 2019 likväl som kontingenten till den euro-
peiska jamboreen 2020 har fokus på patrullsystemet.

Under år 2020 når vi halvtid för Scouternas strategi 
2015–2025. Då är det dags för en översyn av strategin 
så att vi utifrån det aktuella omvärldsläget, de senaste 
årens utveckling och bidrag från våra världsorganisa-
tioner kan anpassa strategin till den kommande fem-
årsperioden. Den uppdaterade strategin presenteras på 
Scouternas stämma 2020.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER

Scoutkårer:

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

• Involverar scouterna i terminsplaneringen och under-
söker vilka förväntningar de har på verksamheten.  

• Informerar varje år alla scouter om just deras möj-
ligheter att delta i Scouternas arrangemang, i Sverige 
eller utomlands. 

• Ser till att alla nya ledare går utbildningen ”Leda 
scouting”.

• Inspirerar övriga ledare till att gå en utbildning på 
Ledarskapsön som passar just dem. 

• Sprider informationen som kommer via nyhetsbrev till 
Scouternas kår- och distriktsordförande (gäller främst 
direktanslutna kårer).  

• Minst tre i kåren prenumererar på Scouternas nyhets-
brev och sprider informationen vidare inom kåren. 

Scouterna nationellt – ideella grupper och kanslier:

• Lyfter fram och uppmärksammar roverscouting i 
Sverige

• Ser till att aktivitetsbanken löpande kompletteras med 
aktiviteter.  

• Tar fram metoder och verktyg för att bygga upp och 
stärka patrullsystemet. 

• Erbjuder direktanslutna scoutkårer programworkshops 
och strategiworkshops. 

• Tar fram programstöd/planeringshjälp för ledare.  

• Utvärderar och uppdaterar utmanarprogrammet. 

• Genomför svenska kontingenter till världsscoutjam-
boreen i Nordamerika och den europeiska jamboreen 
i Polen.  

• Erbjuder genom Scouternas folkhögskola ledarutbild-
ningar över hela landet.

• Skapar ett introduktionspaket för nya ledare.  

• Deltar i internationella möten, seminarier och 
workshops samt undersöker möjligheten att arrangera 
liknande. 

• Genomför en aktiv omvärldsbevakning till exempel 
avseende frågor kring hållbar utveckling och Agenda 
2030. 

• Stöttar genomförandet av JOTA-JOTI för att fler 
svenska scouter ska få en upplevelse av vår globala 
rörelse på hemmaplan.  

• Ser över Scouternas strategi och föreslår eventuella 
justeringar inför stämman 2020.

• Synliggör och främjar intresset för internationella 
utbyten.  

 

Att använda Scouternas program definieras som fem krav, där alla fem ska uppfyllas: att använda åldersgruppsnamnen (1), scouter och ledare använder framtaget programmaterial, t.ex. 
aktivitetsbanken, böcker, ledarhandledningar m.m. (2), målspåren (3) och scoutmetoden (4) används i verksamheten samt att scouterna är delaktiga i programplaneringen (5).



12 13

SCOUTERNAS VERKSAMHETSPLAN 2019–2020 SCOUTERNAS VERKSAMHETSPLAN 2019–2020

   Fler ska få uppleva 
scouting

INDIKATORER

• Tillväxt per år. 

• Andel medlemmar som slutar. 

• Andel av kårerna som har en rekryteringsplan och rekryterar aktivt varje år. 

MÅL C.1 SCOUTERNA VÄXER MINST 3,5 % ÅRLIGEN 2019 OCH 2020

Önskat läge 2019–2020 

Vi växer eftersom vi rekryterar nya medlemmar, såväl 
barn som unga och vuxna. Vi jobbar aktivt för att stärka 
det vuxna engagemanget och skapar kårutveckling så att 
fler unga och vuxna vill vara med bland Sveriges bästa 
ledare. Vi visar vad scouting kan erbjuda av ny kunskap, 
färdighet och erfarenhet så att fler vuxna får möjligheten 
att engagera sig i scoutrörelsen. Ett aktivt arbete med 
levande patruller gör att scouterna själva planerar och 
genomför en del av verksamheten, på så sätt blir det 
enklare att vara en lyssnande och stödjande ledare.

Fler scouter stannar kvar längre i vår verksamhet 
genom initiativ där vi överträffar scouternas förvänt-
ningar. För att lyckas har vi såklart ett gott bemötande 
och erbjuder dessutom scouting på många olika sätt. 

Våra rekryteringskampanjer syns nationellt och lokalt 
och vi samarbetar kring rekrytering inom hela scout-
rörelsen. Lokalt använder scoutkårerna de verktyg som 
finns för effektiv och smart kommunikation så att vi 
fortsätter att synas och väcker intresse lokalt för att nå 
fler som får möjligheten att uppleva scouting.

 

INDIKATORER

• Antal scoutkårer som tagit del av/inspirerats av/provat ett nytt sätt att bedriva scouting 
  för kåren. 

• Antal av kårerna/distrikten/regionerna som bjuder in barn som inte är scouter ännu till sin
  verksamhet på läger/övernattning/dagsutfärd eller andra arrangemang med mera. 

MÅL C.2 VI BJUDER IN OCH VÄLKOMNAR FLER TILL VÅR VERKSAMHET FÖR ATT GÖRA 
SCOUTING TILLGÄNGLIGT FÖR FLER

Önskat läge 2019–2020 

Vi vågar påstå att scouting är världens bästa fritid och 
vi vill att fler barn och unga får uppleva det. Vi bjuder 
in och välkomnar till att prova på scouting såväl på land 
som till sjöss och ser till att det finns många olika sätt 
att vara scout. Formerna för scouting varierar och vi 
inspirerar och lyfter fram goda exempel där Scouternas 
värderingar och programmet självklart är den gemen-
samma grunden. 

För att nå ännu bredare fortsätter vi analysera de 

trösklar som finns för att bli medlem och föreslår åtgär-
der för att trösklarna ska bli lägre. Projektet Tillgänglig 
scoutverksamhet för fler skapar aktiviteter och verktyg 
som ger effekt och tas vidare efter projektets avslut.

En del av våra initiativ och projekt når utanför scout-
rörelsen och sprider inspiration och stolthet. Vi gör det 
enklare för scouter att mötas över gränser och underlättar 
internationella utbyten.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER

Scoutkårer:

• Har en tydlig plan och mål för sin tillväxt.  

• Rekryterar aktivt minst två gånger per år.  

• Bjuder in barn och unga i ert närområde till att prova 
på scouting.  

• Ansvarar för att alla kårens uppgifter på bliscout.nu 
är uppdaterade och att någon i kåren är utsedd att ta 
ansvar för att svara på mejlförfrågningar från de som 
vill börja.  

• Provar på ett, för scoutkåren, nytt sätt att genomföra 
scouting på. 

 
Scouterna nationellt – ideella grupper och kanslier:  

• Skapar en bred rekryteringskampanj som säkerställer 

att scoutrörelsen syns i hela landet.  

• Ger genom utvecklingskonsulenterna stöd till de direkt- 
anslutna scoutkårerna med rekryteringsworkshops och 
rekryteringsstöd i olika former. Till exempel tas mallar 
fram för att skapa en kårplan för tillväxt.  

• Utvecklar åtgärder för att barn och unga ska stanna 
kvar längre i vår verksamhet.  

• Underlättar för scoutkåren att nå ut lokalt och synas 
som förebilder genom att sprida mallar och stöd-
material i olika former.  

• Analyserar och vidtar åtgärder för att sänka de trösklar 
som finns för att bli medlem.

• Skapar ett introduktionspaket för nya ledare. 

C
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   Förutsättningar
MÅL D.1 DET BLIR ENKLARE ATT DRIVA SCOUTVERKSAMHET

Önskat läge 2019–2020 

Det blir lättare att driva en scoutkår, det administrativa 
arbetet för scoutverksamheten utvecklas och förenklas 
till exempel genom att verktyg tas fram för att minimera 
kåradministrationen. De digitala stödsystemen utvecklas 
för att ge bättre förutsättningar för kårens administra-
tion, bland annat knyts webbkursplattformen tätare mot 
Scoutnet.

För att underlätta för de som leder scoutkåren finns 
praktisk styrelseutbildning som förfinas och tillgängliggörs 
för alla kårledningar.

För att på bästa sätt hushålla med våra resurser behöver 
vi inom rörelsen samarbeta på ett effektivt sätt. Vi vill därför 
vidareutveckla och förbättra kommunikationen mellan kå-
rer, distrikt, regioner, samverkansorganisationer, kansli osv.

INDIKATORER

• Andel av de som engagerar sig ideellt på nationell nivå som känner att de får uppskattning   
  för sitt engagemang av sin ordförande och uppdragsgivare. 

MÅL D.2 DET ÄR ATTRAKTIVT OCH ENKELT ATT ENGAGERA SIG I SCOUTERNA

Önskat läge 2019–2020 

I arbetet för att utveckla unga till aktiva samhällsmed-
borgare är träning i demokrati och åsiktsyttring en cen-
tral aktivitet. I Scouterna testar vi gärna nya demokra-
tiska grepp och utvecklar på så sätt både oss själva och 
samhället vi och våra medlemmar verkar i. I Scouterna 
finns demokratin med överallt, i allt från Scouternas 
stämma där representanter för Sveriges 70 000 scouter 
samlas, till patrullen där scouter gemensamt bestämmer 
vad de ska göra. Vi utvecklar vår organisation vidare 
med fokus på samarbetet i hela rörelsen. De som enga

gerar sig ideellt på nationell nivå i Scouterna ska känna 
att de får uppskattning för sitt engagemang.

Det är enkelt att engagera sig i Scouterna och allt fler 
känner att de kan påverka Scouternas verksamhet. För 
scoutkårerna är det enkelt att få stöd och hjälp med sin 
verksamhet och som kår vet man vart man kan vända sig.

Scouternas strategi gör det enkelt för scoutkårerna 
att skapa egna strategier och basera sin verksamhets-
planering på Scouternas strategi. 

INDIKATORER

• Andel av kårerna som upplever att det är enkelt (administrativt) att driva en scoutkår. 

• Andel av kårerna som upplever att de får den information som behövs för att driva 
  verksamheten i enlighet med Scouternas strategi. 

D

MÅL D.3 I SCOUTERNA UTVECKLAR VI FORMERNA FÖR DET DEMOKRATISKA 
INFLYTANDET OCH ARBETAR FÖR ATT VÅRA MEDLEMMAR SKA HA REDSKAP 
FÖR ATT DELTA I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN. 

INDIKATORER

• Scouterna nationellt skapar fler intäktskällor för att åstadkomma en stabil utveckling.

MÅL D.4  SCOUTERNA SKAPAR FLER INTÄKTSKÄLLOR FÖR EN MER STABIL EKONOMI

För att kunna säkra en kontinuerlig och långsiktig 
utveckling behöver fler oberoende intäktskällor skapas 
för Scouternas grundfinansiering nationellt. Insamlings-
verksamheten riktar sig gentemot privata givare, 
näringsliv och institutionella givare. Sponsring är en 

viktig del för att få intäkter till Scouterna. 
Scoutshopen bidrar till en ökad intäkt likväl som 

uppdragsutbildningar samt utbildningar och workshops 
såsom exempelvis Trygga möten, Femstegsmodellen och 
inom normkritik.
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EXEMPEL PÅ AKTIVITETER

Scoutkårer:

• Registrerar nya medlemmar i medlemsregistret och 
håller kontaktuppgifterna uppdaterade.  

• Sprider information om möjligheterna att engagera sig 
nationellt i Scouterna.  

• Arbetar aktivt för att uppmuntra alla medlemmar i 
kåren att påverka verksamheten och delta i de demo-
kratiska besluten. 

• Planerar kårstämman så att många scouter, 8–25 år, 
kan delta.  

• Skickar ombud till Demokratijamboree 2020.  

• Samlar in pengar till sin egen verksamhet vid något 
tillfälle varje år. 
 

Scouterna nationellt – ideella grupper och kanslier:  

• Att under 2019-2020 genomföra Världsförbättrarpro-
jektet för att öka kunskapen och utövandet av demo-
krati bland scouter i åldern 8-10 år. Metoder, verktyg 
och material kommer tas fram till Spårarscouter och 
Upptäckarscouter och till deras ledare. Projektet avrap-
porteras 2021.• Utvecklar Scoutnet och övriga digitala 
system för att ge ett ännu bättre stöd till scoutkårerna.  

• Tydliggör och kommunicerar vad ideellt engagemang 
i Scouterna innebär och värdet av de erfarenheter man 
får i scoutrörelsen. 

• Har ett prisvärt produktsortiment med bra varor i 
Scoutshopen.  

• Fortsätter Scoutshopens återbäringssystem till scout- 
kårerna.  

• Fortsätter arbetet för att på sikt nå kostnadsneutralitet 
för Scouternas anläggningar.  

• Stödjer kårernas arbete med verksamhetsplanering och 
budget och inspirerar till målsättningar som bidrar till 
att uppnå Scouternas strategi. Det finns material att 
använda och vi håller workshops i verksamhetsplanering 
och strategi.  

• Utvecklar scoutrörelsens webbplatser vidare, såväl 
scoutkårernas som Scouternas nationella webb. Kår-
webbarna flyttas till en ny och uppdaterad plattform. 

• Utvecklar Scouternas insamlingsverksamhet gentemot 
näringslivet såväl som privata och institutionella givare.  

• Ser över möjligheterna att skapa nya intäktskällor för 
Scouternas grundfinansiering.
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JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI

Terminsstart

Nyhetsbrev

KO/DO-brev

Tidningen Scout nr 1

Avstamp

Nyhetsbrev

World Thinking Day 
22/2

Nyhetsbrev

Utbildardagarna 

Nyhetsbrev

KO/DO-brev

Scoutledningsträff

Sankt Georgsdagen 
23/4

Valborg  
- vi tänder eldar 

Nyhetsbrev

Seminariet 
Ungt Ledarskap

Tidningen Scout nr 2

Nyhetsbrev

KO/DO-brev

Scoutsommar 
med många 
arrangemang

Terminsavslutning

Årsplan 2019

JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nyhetsbrev

Scoutsommar 
med många 
arrangemang

Nyhetsbrev

Scoutsommar 
med många 
arrangemang

Terminsstart

Verksamhets-
berättelsen/
Scout nr 3

Start 
rekryteringsperiod

Nyhetsbrev

KO/DO-brev

Rekryteringsperiod

100 % scout/
Internationella 

fredsdagen 
21/9

Scoutforum/
Förvaltningsmöte

Nyhetsbrev

Tidningen Scout nr 4

International 
Day of the Girl 

11/10

Nyhetsbrev

KO/DO-brev

Arrangemanget 
Upplev på höstlovet

Nyhetsbrev

Julmarknader

Terminsavslutning
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JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI

Terminsstart

Nyhetsbrev

KO/DO-brev

Tidningen Scout nr 1

Avstamp

Nyhetsbrev

World Thinking Day 
22/2

Nyhetsbrev

Utbildardagarna

Nyhetsbrev

KO/DO-brev

Scoutledningsträff

Sankt Georgsdagen 
23/4

Valborg  
- vi tänder eldar 

Nyhetsbrev

Seminariet 
Ungt Ledarskap

Tidningen Scout nr 2

Nyhetsbrev

KO/DO-brev

Scoutsommar 
med många 
arrangemang

Terminsavslutning

Årsplan 2020

JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nyhetsbrev

Scoutsommar 
med många 
arrangemang

Nyhetsbrev

Scoutsommar 
med många 
arrangemang

Terminsstart

Verksamhets-
berättelsen/
Scout nr 3

Start 
rekryteringsperiod

Nyhetsbrev

KO/DO-brev

Rekryteringsperiod

100 % scout/
Internationella 

fredsdagen 
21/9

Nyhetsbrev

Tidningen Scout nr 4

International 
Day of the Girl 

11/10

Nyhetsbrev

KO/DO-brev

Demokratijamboree 
2020 

och Scouternas 
stämma

Arrangemanget 
Upplev på Höstlovet

Nyhetsbrev

Julmarknader

Terminsavslutning
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Styrelsen 
föreslår 
stämman 
besluta:
att fastställa verksamhetsplanen för 2019 och 2020.

att uppdra åt styrelsen att arbeta utifrån verksamhetsplanen 
     och sträva mot planens mål.

att uppmana alla scoutkårer att, i sitt lokala arbete, 
     arbeta mot planens mål.


