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Verksamhetsplan för 2019 
 

Avdelningar 

Vi har idag fem avdelningar. Vi håller möten varje vecka, på onsdagar och torsdagar. 

Eftersom vi har visst överlapp träffas scouterna också mellan avdelningsgränserna.  

Vi behöver fortsatt arbeta för att få fler aktiva ledare. Om vi är framgångsrika med 

rekrytering av ledare bör vi överväga att ha möten även på tisdagar för att ta hand om det 

ökade intresset för Scouting. Vi har i dagsläget ingen uthyrning på tisdagar för att kunna 

påbörja detta. 

Spårare, Upptäckare och Äventyrare är stora avdelningar. Vi bör sträva efter att även 

Utmanare och Rover blir större avdelningar. Att de helt enkelt uppnår den kritiska massa som 

behövs för att vara livaktiga över tid.  

Ekonomi 

Vår långsiktiga målsättning är att kåren skall ha en fortsatt stabil ekonomi med en budget 

med svagt positivt resultat. Under 2019 lägger vi dock en budget på -20kSEK för att ersätta 

den dörr som förstördes vid inbrottet samt byte av ventiler för inkommande vatten.  

Pukegården 

Viktigast kortsiktigt är att ersätta källardörren som bröts upp 2018.  

I övrigt fortsätter vi översynen och underhållet av Pukegården. Entrétrappan kommer att 

renoveras och handikappanpassas om vi får offerter som är rimliga. Vi avser att sätta in hiss 

eftersom en ramp blir för stor. Vi har fått kommunala bidrag för detta. 

En del rörmokeri kommer att behöva göras i källaren pga att ledningar och ventiler är gamla. 

I övrigt är inga större projekt planerade. 

 

Vi planerar en arbetsdag under våren och en under hösten.  

Utrustning 

I budgeten har vi reserverat medel för lägerutrustning.  

Kårgemensamma läger och aktiviteter 

Vi kommer under våren att ha gemensam familjedag som vi kombinerar med St 

Georgsfirande. Vi kommer att delta i distriktsarrangemanget Äventyret och åka iväg på Kristi 

Himmelfärdsläger tillsammans med Redbergslid och Kortedala.  

Alla avdelningar kommer också att ha hajk och/eller övernattning. 

Under sommaren avser vi att åka på distriktsläger på Kragenäs. Beslut om detta är dock inte 

fattat ännu.  

Under hösten kommer vi att ha gemensamt kårläger om vi hittar tillräckligt stor gård. Vi 

kommer också att ordna en gemensam julavslutning. 
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Distrikt, region och förbund 

Vi är framför allt medlemmar i organisationen Scouterna. Vi bibehåller också vårt 

medlemskap i KFUM Sverige. Delvis för att därigenom ha tillgång till Sparreviken.  

Vi samarbetar lokalt framför allt med Redbergslids Scoutkår.  

Vi är medlemmar i GÖK, Göteborgs Östra Kårer.  

Utbildning 

I januari deltog Äventyrare samt ledare för tredje året i rad på den mycket uppskattad e-

kursen i Sörmland tillsammans med ett antal Kårer från Stockholm. Vi avser att fortsätta med 

denna utbildning kommande år. 

 

Vi vill gärna att även ledare deltar på fler utbildningar.  

Ledarvård 

Vi har vår- och höstsamling för samtliga aktiva vuxna medlemmar. 

Hemsida 

Vi skall sträva efter att använda vår hemsida för information och kommunikation i stället för 

att mejla info. Syftet är att få en mer livaktig hemsida och för att underlätta att hitta 

information om avdelningar och kåren.  


