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Verksamhetsplan för Partille Scoutkår 2021 
 

Kåren 

Vi har under en längre period växt varje år och 2020 var inget undantag. Detta till trots de 

besvärliga pandemitider vi genomgår. Vi gick från 132 till 151 medlemmar och har 

fortfarande många barn i kö. 

Vi har nu blivit så många att vi behöver planera lite mer långsiktigt vad det gäller 

avdelningar, tider och ledare. Vi kommer troligen att växa ytterligare men måste beakta 

ledarunderlaget och tillgängliga tider. Med tillräckligt ledarunderlag finns potential till tre 

Spåraravdelningar, två Upptäckar- och Äventyraravdelningar samt en Utmanar- och 

Roveravdelning.  

Avdelningar 

Vi har idag sex avdelningar. Vi håller möten tisdag, onsdag och torsdag. Eftersom vi har visst 

överlapp träffas scouterna också mellan avdelningsgränserna, utom på onsdagar. 

Vi behöver fortsatt arbeta för att få fler aktiva ledare även om vi har haft ett bra inflöde under 

2020. Vi har startat en ny Upptäckaravdelning, Gnagarna på tisdagar, under 2020.  

 

Fortsatt gäller att vi bör utreda om vi skall starta en Spåraravdelning till. Skälet till detta är att 

grupperna börjar bli lite för stora för att ha en riktigt väl fungerande verksamhet samt att vi 

har kö. Det vore bättre med tre avdelningar med 16 barn.  

Utmanarna kanske blir två lag efter sommaren då de möjligen hamnar på 18-19 scouter. Det 

är lite stort som ett lag, så vi kanske behöver måndagar för ett andra lag. 

Vi behöver i sådant fall ha möjligen ha tillgång till lokalen även på måndagar. Alternativt 

flytta Upptäckare från torsdagar till onsdagar och ha en Spårare till på torsdag.   

 

Skall vi starta fler avdelningar till hösten behöver vi beakta 

 Ledarfrågan, tillgång och alla kanske inte vill ev. byta dag. Gäller även scouter 

 Det är bra om Spårarna kommer i kontakt med äldre scouter på ett naturligt sätt 

(onsdagar) 

 Det är bra att kunna erbjuda möten på olika dagar och tider  

 Möjligheten att bibehålla måndagsuthyrningen till bridge.  

 

Ekonomi 

Vår långsiktiga målsättning är att kåren skall ha en fortsatt stabil ekonomi, det vill säga att vi 

ska utan svårighet klara minst ett års verksamhet. Vi söker bidrag för att kunna bibehålla en 

låg medlemsavgift. Under 2021 lägger vi dock en nollbudget på grund av att 2020 fick så 

annorlunda utfall pga. pandemi med utökade bidrag, fler medlemmar och mindre hajker och 

läger. Vi har en god ekonomi för att kunna investera i mer utrustning när kåren har växt samt 

att använda mer pengar till Pukegårdens underhåll. Under de senaste åren har vi haft få 

oväntade kostnader på Pukegården och en del material börjar att bli gammalt. Risken för 

ökade kostnader ökar därför för varje år.  
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Pukegården 

Vi fortsätter översynen och underhållet av Pukegården. Skorsten samt delar av taket behöver 

förbättras. Toaletterna behöver förbättras. Verktyg och verktygslådor kommer att behöva 

uppdateras. 

Renovering av entrétrappan är inte prioriterat och det tidigare kommunala bidraget kan 

komma att skjutas över till takrenovering istället. 

 

Vi planerar en arbetsdag under våren och en under hösten. Utöver detta skall vi se om vi kan 

forma en grupp hantverkskunniga som skulle kunna hjälpa till för mindre uppdrag mellan 

arbetsdagarna.  

Utrustning 

I budgeten har vi reserverat medel för scoututrustning. Vi kommer att behöva förnya mer 

utrustning då kåren/avdelningarna har växt och utrustningen används mer när vi är mer 

utomhus pga. pandemin. 

Kårgemensamma läger och aktiviteter 

Läget har väl aldrig varit svårare att förutse än i dagsläget för att bedöma vad som kan 

genomföras i gemensamma aktiviteter. Dock vill vi ju gärna att dessa kommer igång igen och 

planera för ”vackert väder” och får sedan ta aktiva beslut utifrån FHM och Scouternas 

rekommendationer. All planering med reservation för ändringar. 

Vi bedömer att ha en gemensam familjedag under våren, som vi traditionellt kombinerar med 

St Georgs firande, troligen inte går att genomföra. Det får ske avdelningsvis. 

Vi planerar att delta i distriktsarrangemanget Äventyret och åka iväg på Kristi 

Himmelfärdsläger.  

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

Under sommaren är alla större läger redan nu inställda. Vi planerar att arrangera ett mindre 

läger under sommaren, ungefär som förra året och möjligen med en annan kår. 

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

Vi kommer också att ordna en gemensam julavslutning. 

Distrikt, region och förbund 

Vi är framför allt medlemmar i organisationen Scouterna, samt i Göteborgs scoutdistrikt. 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 

Många av de nya ledarna har gått kurser i leda scouting eller leda scouting i korthet, vilket är 

väldigt bra. Utöver detta har vi egna planer på en introduktionskurs i praktisk scouting.  

Ett långsiktigt mål bör vara att det på varje avdelning ska finnas ledare som gått kursen leda 

avdelning. Kursen Leda Patrull har inte kunnat genomföras under året som gått. Vi följer 

dock utvecklingen och hoppas på att den kanske blir av under året. Vi vill gärna att även 

ledare och scouter deltar på fler utbildningar och uppmuntrar nya ledare till att gå kurser. 
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Ledarvård 

Vi har vår- och höstsamling för samtliga aktiva ledare. Vi behöver ständigt arbeta med att 

rekrytera fler ledare, men även vårda de vi har. 

Hemsida och intern kommunikation 

Vi har under 2020 ökat användandet av Google Drive för att enklare kunna dela information 

mellan ledare. Vi skall under 2021 se till att fortsätta använda dessa hjälpmedel med bl.a. 

digitala möten, för att underlätta vår kommunikation.  


