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Bagarmossens scoutkår har funnits sedan 1955 och har cirka 150 

medlemmar. De flesta kommer från Bagarmossen och Skarpnäck.  

I Sverige har scouterna funnits i mer än 100 år. Idag ger scouterna 

63 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att 

uppleva äventyr tillsammans och växa som individer.  

I Scouterna är alla lika mycket värda. Tillsammans bidrar vi till ett 

öppet samhälle präglat av mångfald och respekt. Vi gillar och 

respekterar olikhet och deltar i många nätverk för fred, demokrati 

och miljö. Scouterna är en religiöst  

och partipolitiskt obunden organisation.  

Scouting finns i hela världen.  Som scout är du  

en del av en global ungdomsrörelse med över  

50 miljoner medlemmar.  

 

 

 

Det här är Bagarmossens scoutkårs kårhandbok . Här beskrivs allt 

du behöver veta om Bagarmossens scoutkår och vår verksamhet. 

Handboken är indelad i två delar. Den första delen innehåller 

information om scouting, våra avdelningar och kårens 

gemensamma aktiviteter. Den riktar sig till scouter och deras 

familjer. Den andra delen beskriver kårens organisation, de 

arbetsgrupper vi har i kåren samt deras fokus- och ansvarsområden.  

Saknar du någon information? Hör av dig till vår ordförande 

Veronica Koutny Sochman på ordforande@bagisscout.se så lägger 

vi till den! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SCOUT I BAGARMOSSEN 

Äventyr och kompisar! 

 

 

 

 

 

 

Scouterna ger barn, ungdomar och vuxna i hela samhället 

möjlighet till en utvecklande och rolig fritid full av äventyr 

och gemenskap.   

Vår verksamhet bygger på att alla i gruppen ska vara med. 

Scouterna är själva med och planerar sina möten. Vi lär oss 

nya saker genom att pröva dem, istället för att läsa oss till 

hur man ska göra. Och vi utvecklas som människor genom 

att testa våra egna förmågor.  

 

Spänning  

                         Gemenskap  

         Utveckling 
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Utvecklingsområden & Målspår 

1. Känslorna  Förståelse för omvärlden - Hur kan jag bidra till en bättre värld, i stort som i smått?  

 Känsla för naturen - Hur kan naturen ge mig kraft och ny energi?  

 Aktiv i samhället - Hur kan jag bidra i frågor som är viktiga för mig?  

2. Kroppen  Ta hand om sin kropp - Vad behöver kroppen och hur påverkas den av olika saker? 

 Fysiska utmaningar - Hur kan jag utvecklas genom att våga prova nya saker? 

3. Gruppen  Relationer - Hur skapas bra relationer till jämnåriga, yngre och äldre?  

 Aktiv i gruppen - Hur agerar jag i grupper och och bidrar till att skapa ett gott samarbete?  

 Ledarskap - Hur kan jag leda mina kompisar på ett bra och schysst sätt?  

4. Tro och 
livsåskådning 

 Egna värderingar - Vad tycker jag är viktigt och hur påverkar det människor i min omgivning?  

 Existens - Hur kan jag lära känna mig själv och vad tror jag på?  

 Självinsikt och självkänsla - Hur kan jag förstå mig själv och känna att jag duger som jag är? 

5. Tanken  Problemlösning - Vilka metoder kan användas för att lösa teoretiska och praktiska problem?  

 Fantasi och kreativt uttryck - Varför  och hur kan fantasi och kreativitet användas?  

 Kritiskt tänkande - Hur skapar jag mig en egen uppfattning om jag får många olika budskap? 

 

  

I Scouterna får barn och unga möjlighet att utvecklas utifrån sina 

egna förutsättningar. Vi vill göra unga människor redo för livet 

genom att stimulera och hjälpa de att utvecklas inom fem områden 

- i tanken, som en del i en grupp, i sina värderingar, i sitt 

ansvarstagande och engagemang och rent kroppsligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplat till de fem utvecklingsområdena finns fjorton mål eller 

målspår. Varje åldersgrupp arbetar med målen på ett sätt som är 

anpassat  till deras nivå och förmåga. Varje målspår är viktigt och 

bidrar på olika sätt till scoutens utveckling. Tillsammans bidrar 

målspåren till att scouten kan lyfta och utvecklas vidare i livet.  

 

   

  SCOUT I BAGARMOSSEN 
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Scoutlagen 

1. En scout söker sin tro och respekterar andras. 

2. En scout är ärlig och pålitlig. 

3. En scout är vänlig och hjälpsam. 

4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat. 

5. En scout möter svårigheter med gott humör. 

6. En scout lär känna och vårdar naturen. 

7. En scout känner ansvar för sig själv och andra. 

Scoutlöftet 
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen 

 

Scouterna vill ge barn och unga från alla delar av samhället 

möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, i en trygg miljö där alla 

får vara sig själva. Många typer av aktiviteter kan ingå i scouting om 

de genomförs med scoutmetoden som pedagogisk grund. Scouting 

handlar lika mycket om HUR vi gör det vi gör som om VAD vi ägnar 

oss åt. Ofta är vi ute i skog och mark och löser olika uppdrag. 

I Scouterna lever vi enligt de värderingar som sammanfattas i 

scoutlagen och scoutlöftet. Scoutlagen handlar i grund och botten 

om att vara en schysst kompis och medmänniska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SCOUT I BAGARMOSSEN 

 

Scoutmetoden 

Scoutmetoden bidrar till personlig och social utveckling och lärande 

i den lilla gruppen. Alla får utvecklas utifrån sina egna förutsätt-

ningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.  

SCOUTLAGEN OCH SCOUTLÖFTET 

Vi arbetar aktivt med våra värderingar och diskuterar dem hela tiden i                       

många olika sammanhang. 

PATRULLEN  

Våra aktiviteter sker i små grupper där alla syns och är delaktiga.                                        

Vi lär oss samarbeta, leda oss själva och andra och visa hänsyn.  

LEARNING BY DOING 

Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör oss kreativa och                       

bidrar till att vi hela tiden lär oss nya saker.  

STÖDJANDE OCH LYSSNANDE LEDARSKAP 

I Scouterna lär man sig att leda sig själv och andra med stöd av vuxna.                  

Verksamheten är trygg och fri från övergrepp. 

LOKALT OCH GLOBALT SAMHÄLLSENGAGEMANG 

Vi försöker påverka samhället, både där vi bor och i världen, för att                             

skapa en värld där alla mår bra och är lika värda. 

FRILUFTSLIV 

Vi är utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska                 

upplevelser och utmaningar och lär oss ta ansvar för miljön. 

SYMBOLIK 

Vi skapar gemenskap, sammanhang och tillhörighet genom 

symboler, ceremonier och teman.  
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Gemensamma kåraktiviteter 

I Bagarmossens scoutkår har vi ett antal gemensamma , 
årligen återkommande aktiviteter. Utöver dessa 
gemensamma aktiviteter så ordnar varje avdelning egna 
utflykter och övernattningar.  

JANUARI - Kårafton  

JANUARI / FEBRUARI - Skridsko-/skiddag vid Söderbysjön 

FEBRUARI - Semmelbasar 

FEBRUARI / MARS  - Kårstämma  

MAJ / JUNI - Kåravslutning 

JUNI / AUGUSTI - Sommarläger 

NOVEMBER - Lilla jul 

 

Vad kostar det?  
Kårens medlemsavgift är 360 kronor per termin inklusive försäkring 

och medlemstidning. Till det  kommer avgifter för utflykter och 

läger. Vi vill att alla ska kunna vara med i scouterna. Därför kan 

kåren vid behov ge ett ekonomiskt bidrag. På hemsidan finns en 

blankett som kan användas för att ansöka om bidrag till termins-

avgiften, övernattningar och läger. Våra ledare och funktionärer 

betalar en medlemsavgift á 128 kronor per termin. 

Behövs någon särskild utrustning? 
Alla scouter får en scouthalsduk av kåren. Den som vill kan beställa 

en scoutskjorta (som man kan sy fast sina märken på) eller tröja 

som finns i flera modeller i scoutshopen på www.scoutshop.se. Om 

någon saknar personlig utrustning till övernattningar kan kåren låna 

ut sovsäck, liggunderlag eller ryggsäck med mera. 
 

Vad är Trygga Möten? 
Scouternas ambition är att ha Sveriges bästa ledare. Alla ledare i 

Scouterna utbildas i Trygga Möten, en utbildning om hur man kan 

förebygga olika former av övergrepp (fysiska, psykiska och 

sexuella). Utbildningen handlar också om vad man gör om någon 

utsätts för övergrepp samt om stöd och rådgivning till scoutkårer 

och föräldrar. Samtliga arrangemang i Scouternas regi, där 

medlemmar under 18 år deltar, är fria från alkohol och tobak. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  SCOUT I BAGARMOSSEN 
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Scouterna är uppdelade i åldersindelade grupper eller avdelningar.  

I Bagarmossens scoutkår har vi fem avdelningar.  

 

Läs mer om våra avdelningar på nästa sida. Välkommen att 

kontakta respektive avdelningsledare för att få veta mer och 

komma och pröva på vår verksamhet!  

 

SPÅRARNA 8-9 ÅR  

Du kan börja på scouterna när du börjar årskurs 2. I Bagarmossen 
har vi två avdelningar med spårarscouter: 

GNAGARNA  

Mötestid: måndagar kl. 18.00-19.30 

Avdelningsledare: Erik Carlsson 

Telefon: 070-992 14 69, e-post: erik@carlsson.st 

 SKALBAGGARNA  

Mötestid: tisdagar kl. 18.00-19.30 

Avdelningsledare: Ninni Borén  

Telefon: 076 115 19 71, e-post: ninni.boren@gmail.com 

 

 

 

 

UPPTÄCKARNA 10-12 ÅR  

MÅRDDJUREN  

Mötestid: torsdagar kl. 18.30-20.00 

Avdelningsledare: Britt Klasson 

Telefon: 070-666 28 02, e-post: britt_klasson@msn.com  
 

ÄVENTYRARNA 12-15 ÅR  

ROVFÅGLARNA 

Mötestid: onsdagar kl. 19.00-20.30 

Avdelningsledare: Emil Svensson  

Telefon: 073-782 22 75, e-post: emilsvensson95@gmail.com 
 

UTMANARNA  15-18 ÅR & ROVER SCOUTER 19-25 år  

MOSSFOLKET 

Mötestid: söndagar kl. 19.00-20.30 

Avdelningsledare: Veronica Koutny Sochman  

Telefon: 070-176 14 01, E-post: veronicassochman@gmail.com 
 

 

  

AVDELNINGSMÖTEN  

Måndagar  Gnagarna kl. 18.00-19.30  

Tisdagar  Skalbaggarna  kl. 18.00-19.30 

Onsdagar  Rovfåglar kl. 19.00-20.30 

Torsdagar Mårddjuren kl. 18.30-20.00 

Söndagar Mossdjuren kl. 19.00-21.00   

  VÅRA AVDELNINGAR   VÅRA AVDELNINGAR   VÅRA AVDELNINGAR 

mailto:erik@carlsson.st
mailto:ninni@carlsson.st
mailto:britt_klasson@gsm.se
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Vårt kårrop 

Ej kan havet, ej kan vinden 
rubba foten, bleka kinden 
på ett gäng från Bagarmossen 

Spårarna 8-9 år  
Kåren har två spårarscoutavdelningar, Gnagarna och Skalbaggarna, 

som var och en omfattar ett tjugotal scouter (max 25 per 

avdelning). Vi ses en gång i veckan och är utomhus så mycket som 

möjligt med scoutlokalen vid Bagarmossens skola som backup 

under den kallaste och mörkaste delen av året.  

Varje avdelning är indelad i patruller som leker och lär inom olika 

områden, bland annat om friluftsliv (elda, laga mat på stormkök), 

chiffer, knopar och om hur vi fungerar individuellt och som grupp.  

Utöver våra veckomöten har vi under de senaste åren haft en 

höstvandring och paddling samt ett sommarläger på Vässarö. Vi 

deltar förstås i kårens gemensamma aktiviteter och övernattningar 

som Lilla Jul, vår kårafton, kårens basarer och kåravslutningar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Upptäckarna 10-12 år  
Kårens avdelning med upptäckarscouter heter Mårddjuren och 

omfattar mellan tjugo och tretti scouter. Vi har ofta ett termins-

tema som går som en röd tråd genom våra veckomöten. Under de 

senaste åren har vi varit agenter, rest jorden runt på 80 dagar, lärt 

oss mer om historia och utforskat den mystiska mörkmården. I våra 

teman väver vi in allt från eldvett, matlagning, och orientering till 

spårning, sjukvård och scouthistoria.  

Vi tycker om att göra utflykter och åka på övernattningar, särskilt 

höstens Äventyrsövernattning. Under de senaste åren har vi utöver 

deltagandet i kårövernattningen Lilla Jul också varit på egna 

utflykter och övernattningar. På somrarna åker vi alltid på läger.  

 

Äventyrarna 12-15 år  
Kårens avdelning med äventyrare heter Rovfåglarna och omfattar 

ett tjugotal scouter. I den här åldern är gruppen viktig. Inom 

scouterna kan våra äventyrare testa olika roller, övervinna 

utmaningar tillsammans och fundera kring framtiden, stora frågor 

och engagera sig i samhällsproblem. Äventyrarna bestämmer 

mycket själva tillsammans med sina patrullkompisar.  

 

  

  VÅRA AVDELNINGAR 
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Märken 

I Scouterna använder vi märken 

som kan sys fast på scoutdräkten. 

Det finns märken i fyra 

kategorier:  tillhöra, deltagande, 

intresse och bevis. Märket 

fungerar som ett minne och en 

symbol efter ett genomfört 

projekt, en termin eller när 

scouten lärt sig något nytt. 

 

Utmanarna & Rovers 15-25 år  
Kårens utmanaravdelning heter Mossfolket och består just nu av ett 

tiotal scouter. Som utmanar- och roverscout händer mycket i livet. 

Många studerar och har mycket att stå i. Då är det skönt att koppla 

bort vardagen med Scouterna. Våra utmanar-och roverscouter 

ordnar årliga övernattningar och utflykter för de yngre scouterna. 

Som utmanare och rover ni möjlighet att åka på läger och andra 

äventyr runt om i Sverige, Europa och världen. Under sommaren 

2015 anslöt sig några av våra scouter till de närmare 2000 svenskar 

som deltog i världsjamboreen i Japan. Våra Mossfolksscouter 

planerar redan nu för resan till nästa världsjamboree i USA 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mer om scoutdräkten  

Scouter har alltid burit scoutdräkt. Numera finns ett stort utbud 

av skjortor och scouttröjor att välja bland. Idag är det inget krav 

på scouter och ledare att ha scoutdräkt. När scoutrörelsen 

startade i början av 1900-talet minskade scoutdräkten 

skillnaden mellan barn från olika samhällsgrupper och fyllde en 

praktisk funktion då vanliga kläder inte var lämpade för lek och 

friluftsliv. Idag har vi scoutdräkt eftersom att den skapar en 

gruppkänsla och gemensam identitet.  

  VÅRA AVDELNINGAR 
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Föräldraengagemang 

För att kunna erbjuda bra scouting är vi beroende av vuxna som 

ställer upp, både som ledare och som övriga funktionärer. 

Bagarmossens scoutkår är en ideell förening och all 

verksamheten  bedrivs utan ersättning. Vi har förmånen att ha 

en rad uppskattade,  rutinerade ledare samt många eldsjälar, 

medlemmar och föräldrar med varierad erfarenhet av scouting, 

som på olika sätt hjälper till och engagerar sig i kåren.  

Som förälder kan du bidra till vår verksamhet på många olika 

sätt, som gärna får variera över tid. Vi har en rad föräldrar (även 

utan tidigare erfarenhet av scouting) som är ledare tillsammans 

med våra kunniga avdelningsledare. Många föräldrar är också 

engagerade som funktionärer i kåren. Andra väljer att främst 

bidra med punktinsatser till exempel i samband med läger och 

övernattningar. Vi har en fin kåranda - ett engagemang i kåren är 

ett bra sätt att bidra till att utveckla våra stadsdelar genom att 

dela upplevelser och lära känna fler barn och vuxna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  VÅRA AVDELNINGAR 

Våra ledare  
Våra avdelningar utgör stommen i kåren. Som ledare i en 

avdelning ingår du i ett ledarteam som tillsammans ansvarar för 

avdelningens verksamhet. Vi förväntar oss inte att våra ledare ska 

kunna allt - vi jobbar i team, kompletterar och lär av varandra.   

Som ledare i scouterna har man både ett ansvar för att barnen 

ska trivas och ha det roligt, och för att arbeta med scouternas 

mål och metoder. I avsnittet om avdelningsutveckling kan du 

läsa mer om hur vi på olika sätt stöttar våra ledare så de får den 

kunskap och de verktyg de behöver.   

Utöver att delta i veckomöten så deltar ledarna i den 

gemensamma planeringen av avdelningens terminsprogram, 

vilket gärna får ha ett tema som röd tråd, det kan vara alltifrån 

indianer till Sagan om ringen. Ledarteamet ansvarar sedan 

gemensamt för att programmet genomförs. Ledarna står också 

för kontakten med barnens föräldrar, ser till att närvarokort fylls 

i och skickas in och ansvarar för att avdelningen interagerar med 

andra delar av kåren, både under kårgemensamma aktiviteter, i 

olika arbetsgrupper och i kårstyrelsen. 

Många ledare har egna barn på avdelningen. Det är bra att 

reflektera kring sin roll som ledare snarare än som förälder. En 

god princip är att ta hand om varandras barn. Om ens eget barn 

behöver vägledning eller tröst så stiger en annan ledare fram. 
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  KALENDARIUM 2017 

 JANUARI  
 8/1 Terminsuppstart    

 10/1 Kårafton 
29/1 Skridskodag   

FEBRUARI  
 19/2 Semmelbasar 

MARS  
19/3 - Kårstämma, 
medlemsmöte om Trygga 
möten, arbetsdag lokalen 

APRIL 
23/4 Familjedag med Skarp-
näcks genomgångsboende 

MAJ  
6/5 Scouternas dag 

JUNI 
1/6 Kåravslutning 
Sommarläger 16-19/6 

JULI 
Glad sommar :) 

AUGUSTI 
Jamboree 5-12/8  
Ledarhelg 18-20/8 
Terminsuppstart vecka 34 & 35 

SEPTEMBER 
Äventyrsövernattning 29/9-1/10 

OKTOBER  
Avdelningsprogram, inga 
kårgemensamma aktiviteter 

 NOVEMBER  
 Lilla Jul 24-26/11 

 DECEMBER  
Avdelningsprogram, inga 
kårgemensamma aktiviteter 

Scoutprogram 2017 
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 JANUARI  
 Ledargröt Gemensam 
 terminsplanering 
 Utbetalning avdelningsbidrag 

 FEBRUARI  
 Bokslut ordnas inför stämman 
 Medlemsbidragsansökan samt   
 lokalbidragsansökan  

 MARS  
 Kårstämma 
 Fakturera terminsavgift 
 Styrelseplanering /delegering -   
  kåravslutning. 
 Sök statsbidrag scouterna. 

APRIL 

MAJ  
 Deklarera Skatteverket 
 Styrelseplanering - datum tom 
mars nästkommande år + 
delegering lokalbokningar  

JUNI 
 Ansök om lägerbidrag 

JULI 
Glad sommar :) 

AUGUSTI 
 Ansök lägerbidrag 
Gemensam kickoff alla ledare - 
delegering  höstens aktivteter 
och  sommarläger + datum tom 
sommarläger  nästa år.  

SEPTEMBER 
Utbetalning avdelningsbidrag 

   OKTOBER...     

 NOVEMBER  

 DECEMBER  
 Kvitton in för bokslut 
 Styrelseplanering /delegering    
 aktiviteter jan-februari, läger 

Ledarprogram 2017 
(utöver scoutprogrammet på fg sida) 

 

  

  KALENDARIUM 2017 
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Kårstyrelsen ansvarar för att säkerställa planeringen av våra 

kårgemensamma aktiviteter, antingen genom eget engagemang 

eller delegering till andra kårmedlemmar. Styrelsen diskuterar 

kårgemensamma aktiviteter löpande med särskilt fokus några 

gånger per år för att säkerställa att  

 med god framförhållning planera NÄR kårgemensamma 
aktiviteter ska genomföras 

 med god framförhållning säkerställa att det finns en organisation 
(VEM) som planerar HUR respektive kårgemensam aktivitet ska 
genomföras genom att tillsätta en ansvarig organisation (med 
hjälp av avdelningsledare och föräldrar ur funktionärspoolen) 

 med god framförhållning fastslå VAR kårgemensamma 
aktiviteter ska genomföras och boka lokal eller plats för möten, 
övernattningar, läger och andra evenemang  

 vid terminsuppstart uppdatera funktionärspoolen med föräldrar 
som kan tänka sig att hjälpa till på olika sätt  

 ta fram programbeskrivningar för kårgemensamma aktiviteter 
som stöd och inspiration vid planering och genomförande 

 

 

 

 

 

 

 

  

AKTIVITET  NÄR, VAR, VEM? HUR? GENOMFÖRANDE 

Kårafton  Aug  fg år Dec - Jan Jan 

Skridsko/skiddag Aug  fg år Dec - Jan Jan / Feb 

Semmelbasar Aug  fg år Dec - Feb Feb 

Kåravslutning Aug  fg år April-Maj Maj / Juni 

Sommarläger el d Aug  fg år Nov-Juni Juni, Juli, Aug 

Bagisdagen  Maj iv år  Maj-Aug Aug 

Lilla Jul Dec fg år Sep-Nov Nov 

Julbasar Aug iv år Okt-Dec Dec 

  KÅRGEMENSAMMA AKTIVITETER 

Höstens terminsuppstart  

Inför höstens terminsuppstart anslås tid för våra uppstarts- och 

prova på möten i skolor och runt om i stadsdelen. Ibland begär 

vi adressuppgifter ut så vi kan skicka ut en inbjudan till ett 

introduktionsmöte till barn i årskurs 2 i skolor i Bagarmossen 

och Skarpnäck. Vi har också deltagit i Bagisdagen.  
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AUGUSTI  

□ Ledarmöte - bestäm ansvariga Lilla Jul, ev. julbasar, kårafton och 

Semmelbasar 

SEPTEMBER  

□ Ev. Stormöte / Demokratistämma  - inspiration i programbeskrivning 

NOVEMBER  

□ Lilla Jul - inspiration i programbeskrivning 

DECEMBER 

□ Planering styrelsen m fl - fortsatt planering kårafton, skrid- och 

skridskodag, semmelbasar + datum och plats för Lilla Jul nästa år 

□ Boka stuga Lilla Jul nästkommande år  

□ Julbasar - inspiration i programbeskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  KÅRGEMENSAMMA AKTIVITETER 

Årsplan 
JANUARI  

□ Första halvan januari - kårafton, inspiration i programbeskrivning 

(informera om skid/skridskodag, semmelbasar, kårstämma) 

□ Månadsskiftet jan-feb - skridsko/skiddag, inspiration i 

programbeskrivning 

FEBRUARI  

□ Mitten februari - Semmelbasar, inspiration i programbeskrivning 

MARS 

□ Kårstämma (styrelsens ansvar)  

□ Planering styrelsen m fl - kåravslutning, sommarläger samt datum 

och ansvarig Bagisdagen  

MAJ  

□ Planering styrelsen m fl - bestäm datum terminsuppstart (aug), 

stormöte / demokratistämma (sep), Äventyrsövernattning (okt), 

julbasar (dec), kårafton (jan) och Semmelbasar (feb), kåravslutning 

(maj/juni), sommarläger, fjällvandring el d, fortsatt planering 

kåravslutning och sommarläger  

□ Boka lokal Folket hus kårafton, Semmelbasar  

□ Kåravslutning, inspiration i programbeskrivning 

JUNI 

□ Sommarläger, inspiration i programbeskrivning 
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I arbetsgruppen för avdelningsutveckling ingår: 

ROLLER  

Ledarmentor (LM)  Vakant 

Kårutbildare (KUL) Malin Brandt 

 

Syftet med arbetsgruppen för avdelningsutveckling är att ge kårens 

ledare (oavsett tidigare erfarenhet) goda förutsättningar att göra 

ett bra arbete och vilja fortsätta sitt engagemang i kåren.  

 

Scouternas ambition är att ha Sveriges bästa barn- och 

ungdomsledare. Inom Bagarmossens scoutkår har vi förmånen att 

ha ett antal mycket rutinerade ledare. Samtidigt behöver vi 

kontinuerligt fylla på med nya ledare, både i form av ungdomar som 

”vuxit upp” i kåren och i form av föräldrar som, oavsett tidigare 

erfarenhet av scouting, är villiga för att träda in som ledare.  

 

Scouterna har ett gediget utbildningsprogram för ledare på alla 

nivåer. Många som tagit del av scouternas kurser har nytta av de 

även i sitt yrkesliv och i andra sammanhang på sin fritids.  

 

Som nybliven ledare är det bra om man kan genomgå tre kurser:  

I. LEDARINTRODUKTION - Alla nya ledare i kåren bjuds in till vårt 

introduktionsmöte med kårens ledarmentor (ca två timmar). 
 

II. TRYGGA MÖTEN - En kurs som är obligatorisk för alla som 

arbetar som ledare inom scouterna är web-kursen Trygga 

Möten, en två timmars utbildning om hur man kan förebygga 

olika former av övergrepp (fysiska, psykiska och sexuella).  

III. LEDA SCOUT är en kurs som tar upp de grundläggande kraven 

på en scoutledare. Den omfattar en kväll och en dag och kåren 

står för kursavgiften. 

Scouterna har ett stort programmaterial som finns att tillgå på 

Scouterna hemsida och i böcker och trycksaker, som även finns i 

kårlokalen. Som ledare kan du också hämta inspiration i aktivitets-

banken på Scouternas hemsida, bjuda in en av distriktets 

konsulenter till ett av era planeringsmöten eller besöka ett av 

distriktets frukost- eller lunchmöten för att fylla på med nya idéer.  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  AVDELNINGSUTVECKLING  
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I arbetsgruppen för lokal och material ingår: 

ROLLER  

Lokalfogde (LF)  Johannes Frenzel 

Materialförvaltare (MF) Pavel Sochman   

Övriga funktionärer  Vakant 
 

Syftet med arbetsgruppen för lokal och material är att förvalta, och vid 

behov förnya, kårlokalen och dess inredning samt kårens material så de 

stödjer kårens verksamhet på ett bra och kostnadseffektivt sätt.  
 

Vi använder kårlokalen i Bagarmossens skola till olika möten och 

sammankomster, utöver avdelningsmöten då vi inte är utomhus under 

vintern, även för planeringsmöten, utbildningar och möten i styrelsen och 

våra arbetsgrupper. Kårlokalen används också till förvaring av kårens 

material och utrustning.  
 

För att kårlokalen ska fungera så bra som möjligt för så många som 

möjligt behöver vi hjälpas åt att hålla lokalen i bra skick genom att följa 

trivsel och ordningsreglerna samt städrutinerna som finns anslagna i 

lokalen. Lokalen ska alltid lämnas i samma skick som vi andra vill hitta den 

i - ingen ska behöva plocka undan efter någon annan.  
 

Vår lokalfogde ansvarar för kontakten med fastighetsägaren SISAB, larmet 

i lokalen samt rutiner för brandskydd och nyckelhantering. Lokalfogden 

ser även till att det finns en underhållsplan för lokalen och dess inredning 

samt en budget för investeringar i underhåll och utveckling av lokalen och 

dess inredning.   

 

 

 

 

 

 
 
 

I förrådet förvaras kårens gemensamma utrustning som kan användas av 
alla avdelningar. Det är viktigt att förråd och material hålls i ordning så 
alla kan hitta det de behöver. Arbetsbänkar och ytor ska hållas fria. 
  

Material och utrustning som behöver lagas eller kompletteras ska läggas 
separat och tydligt märkas så det framgår vad som ska åtgärdas. Meddela 
sedan materialförvaltaren så hen vet vad som ska åtgärdas.  
 

Allt material som lånas från förrådet ska noteras på kalendariet, vad som 
lånats, vem som lånar samt datum för lån och datum för återlämnande. 
Material kan lånas ut utanför kåren om det först säkerställs att det inte 
behövs för kårens verksamhet och att låntagaren är kapabel att ta väl 
hand om utrustningen. 
 
Rörande brandskydd i kårlokalen så gäller följande. Ingen gasol får 
förvaras i förrådet. Det är tillåtet att förvara maximalt 1,5 liter 
lampolja/sprit till stormkök och då i brandsäkra förpackningar/flaskor. 
  
Lokalen kan lånas ut till ledare och funktionärer för andra ändamål än 
scouting om det först säkerställs att kåren inte har verksamhet i lokalen 
vid det aktuella tillfället. Lån av lokalen sker efter överenskommelse med 
lokalfogde som går igenom städning, brandskydd mm.    

  LOKAL OCH MATERIAL  
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I arbetsgruppen för hemsida och kommunikation ingår: 

ROLLER  

Webmaster Susanne Harelius 

IT-ansvarig Erik Carlsson 

På kårens hemsida (http://bagarmossen.scout.se/) finns mycket bra 
information, bland annat den aktuella versionen av kårhandboken, 
dokument och blanketter mm. Kåren har även en Facebookgrupp 
för medlemmar som används som ett komplement till annan 
kommunikation. 

Merparten av kårens interna kommunikation sker via e-post. Alla 
ledare bör gå igenom sin mejl minst en gång i veckan. Kåren har två 
sändlistor för vilka IT ansvarig lägger till och tar bort mejladresser.  

 En för alla ledare i kåren (ledare@bagisscout.se) 

 En för kårstyrelsen (styrelse@bagisscout.se) 
 
  

  HEMSIDA OCH KOMMUNIKATION  

 

Behandling av personuppgifter 

Enligt personuppgiftslagen (PUL) har vi som förening rätt att 
lagra personuppgifter vi behöver för verksamheten om det sker 
med varsamhet.  

Bagarmossens scoutkårs policy för hantering av 
personuppgifter är att:  

 Personuppgifter i pappersformat exempelvis lappar med 
personnummer, telefonnummer och hälsouppgifter ska 
förvaras så obehöriga ej kommer åt de och förstöras när de 
inte längre behövs. 

 Beakta vem som har åtgång till personuppgifter i elektroniskt 
format. Den som lagrar personuppgifter på dator eller usb 
minne ansvarar för att uppgifterna inte nås av obehöriga.  

 Personuppgifter ska inte delas via sändlistor och gruppmejl 
utan endast delges väl definierade berörda mottagare som i 
sin tur ansvarar för att informationen inte når obehöriga. 

 Kårens dropbox anses vara tillräckligt säker för förvaring av 
”lättare ” personuppgifter som adresser, information om 
allergier od.  Access till dropboxen ska verifieras av IT ansvarig 
minst en gång per år så inte obehöriga kommer åt 
informationen.  

 

 

 

 

 

Riktlinjer för fotografering 

Fotografering och publicering av bilder i samband med kårens 

aktiviteter ska utgå från Scouternas värderingar. Det är inte 

tillåtet att ta eller publiceras bilder som rimligen kan  upplevas 

som kränkande. Om någon inte vill fotograferas eller få en bild 

publicerad så respekterar vi det och tar skyndsamt bort bilden. 

Den som överlåter publicering av bilder åt tredje part ska visa 

gott omdöme så ovanstående efterlevs. 
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Kontouppgifter 
Inbetalningar för läger, övernattningar och dylikt görs till 

kårens plusgirokonto 55 49 22-5 hos Nordea .  När kassören 

gör utbetalning från kåren behövs ibland även clearingnumret 

9960. Kårens organisationsnummer är 802008-4680.  

 

I arbetsgruppen för ekonomi och bidrag ingår:   

ROLLER  

Kassör (K) Mikael Kihlbom 

Bidragsombud (BOMB) Helen Slättman 

Medlemsregistrerare  (MR) Helen Slättman 

Ekonomi och bidragsgruppen har en central roll i kåren. Ansvaret beskrivs 

i uppdragsbeskrivningen som även finns på hemsidan och sammanfattas i 

årsplanen på nästa sida. Några av kassörens arbetsuppgifter är att ersätta 

utlägg, betala fakturor, stämma av inbetalningar med deltagarförteckning 

på läger och övernattningar samt att hanterar kårens bokföring.  

Kårens bidragsombud ansvarar för ansökan om olika bidrag, till exempel 

från Stockholms stad och från Scouternas riksorganisation. 

Medlemsregistreraren ser till att avdelningsledarna vet hur de ska lägga in 

uppgifter om scouter och ledare i sin avdelning i medlemsregistret 

Scoutnet. Medlemsregistret ligger till grund för fakturering av 

terminsavgifter (som utförs av scouternas centrala kansli) och för ansökan 

om Scouternas så kallade statsbidrag. Mer information om bidrag finns på 

http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/ekonomi/fonder/ 

  

  EKONOMI OCH BIDRAG 

Utlägg och kontanthantering 

För att få ersättning för kostnader och utlägg i samband med 
olika aktiviteter, hajker, läger och möten ska utläggen 
redovisas för kassören inom två månader och senast i 
november. Fyll i blanketten som finns på kårens hemsida 
eller i kårlokalen och bifoga dina kvitton eller andra verifikat.  

Du kan också få ersättning för resor med egen bil. För att 
hålla nere kostnaderna och minska miljöpåverkan samåker 
vi så mycket som möjligt. Underlag för milersättning 
redovisas i samma blankett som de övriga utläggen. 
Redovisningen lämnas till kårens kassör.  

Varje avdelningsledare får ett avdelningsbidrag på 900 
kronor per termin. Bidraget förvaltas av avdelningsledaren 
och användningen behöver inte redovisas. Om någon 
avdelning behöver ytterligare ett bidrag anmäls det till 
styrelsen tillsammans med en uppgift om hur mycket extra 
medel som äskas, vad grundbidraget använts till och vad 
tillskottet ska användas för. Vid inköp till avdelningen i 
scoutshopen har kåren ett eget konto, se instruktionen i 
dropboxen eller kontakta Mikael Kihlbom om du har frågor.  

När vi hanterar kontanter t ex vid basarer och andra 
evenemang, där vi säljer saker och får in kontanter till kåren, 
redovisas dessa i en särskild blankett. Vi försöker undvika 
kontanthantering vid betalning för läger och övernattningar.  
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  EKONOMI OCH BIDRAG 

Policy för medlemsavgift samt 

avgifter för läger och övernattningar 

MEDLEMSAVGIFT  

Kårens medlemsavgift är 360 kronor per termin inklusive 
försäkring och medlemstidning. Våra ledare och funktionärer 
betalar en medlemsavgift á 128 kronor per år. Alla ledare och 
Roverscouter finns med på kårens mejlsändlista för ledare.  

ÖVERNATTNINGAR  

Kåren har en standardavgift för övernattningar á 200 kronor för 
lördag till söndag och 250 kronor för fredag till söndag. För Lilla 
Jul är kostnaden för alla 250 kronor. Avgiften är indikativ och 
kan anpassas vid behov.  

 Ledarna på respektive avdelning, åker med kostnadsfritt, 
men betalar retroaktivt om arrangemanget skulle gå back.  

 Medföljande föräldrar och syskon betalar om budgeten 
tillåter hälften av den avgift som scouterna betalar 
(rabatterat självkostnadspris, som tack för hjälpen med 
genomförande av arrangemanget).   

 Utmanare och Roverscouter, som aktivt deltagit i både 
planeringen och genomförandet av övernattningen kan 
erhålla en reducerad avgift om arrangemanget går ihop.  

 

 

 

 

 

forts. 

Den ansvariga för övernattningen ansvarar även för att 
arrangemanget inte går back. Använd kårens räknesnurra för att 
lägga in beräknat antal deltagare, deltagaravgifter, kostnad för 
mat, resor och stuga mm och sedan följa upp utfallet av 
ovanstående poster. Kårens kassör kan tillhandahålla uppgifter 
om antal betalande deltagare.  

 

LÄGER  

Avgiften för läger kan variera beroende på upplägg.  Om 
kalkylen går ihop betalar förslagsvis ledare, medföljande 
föräldrar och syskon hälften av den avgift som betalas av 
scouterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANtag 
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  EKONOMI OCH BIDRAG 

Årsplan 
JANUARI  

□ Mitten på januari - Betala ut bidrag á 900 kr till avdelningar (K)  

□ Slutet på januari - Färdigställ bokslut och delge revisor (K) 

FEBRUARI  

□ Bokslut och budgetförslag förbereds inför kårstämman (K) 

□ Mitten på februari - Lokalbidragsansökan till Stockholms stad inkl. kopior 

på hyresinbetalningar och försäkringsavier, sparas även i dropboxen 

(OBS! datum kan variera från år till år) (K & ordförande) 

□ Mitten på februari - Medlemsaktivitetsbidragsansökan till Stockholms 

stad (OBS! deadline kan variera från år till år) (BOMB & ordförande)  

□ Slutet på februari - Kontrollera medlemmar i Scoutnet inför fakturering 

av terminsavgifter (MR) 

MARS 

□ Snarast efter kårstämman delges föreningsunderlag (stämmoprotokoll, 

verksamhetsberättelse, styrelseförteckning mm) till Stockholms stad då 

det är ett krav för att få söka om lokal- och medlemsbidrag (ordförande) 

□ 15/3 - Sista dag avregistrera obetalda medlemmar från fg år (MR) 

□ 31/3 - Ansök statsbidrag i Scoutnet (för patruller om 5 scouter) (BOMB) 

APRIL / MAJ  

□ Slutet på april - Deklaration till Skattemyndigheten, nolltaxeras  (K) 

forts. 
JUNI / JULI / AUGUSTI  

□ Ansök om lägerbidrag (snarast efter genomfört läger, deadline är två 

månader efter avslutat läger) (BOMB) 

SEPTEMBER  

□ Början på september - Betala ut bidrag á 900 kr till avdelningar (K) 

□ Mitten på september - Kontrollera medlemmar i Scoutnet inför 

fakturering av terminsavgifter (MR) 

□ 29/9 - Sista dag avregistrera obetalda medlemmar från fg termin (MR) 

DECEMBER  

□ 1/12 & 20/12 - Påminn om redovisning av kvitton inför bokslut (K) 
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Kåren leds av kårstyrelsen som väljs vid den årliga kårstämman.  

Utöver ordförande, sekreterare och kassör så har varje avdelning en 

representant i styrelsen. Dessutom kan ytterligare ledamöter och 

suppleanter ingå. Styrelsen träffas tre till fyra gånger per termin.   

STYRELSEN BAGARMOSSENS SCOUTKÅR 

Ordförande (O) Veronica Koutny Sochman 

Vice ordförande (VO) Vakant 

Sekreterare (S) Elin Andersson  

Kassör (K) Mikael Kihlbom 

Avdelningsrepresentant - 
Gnagarna  

Pavel Sochman 

Avdelningsrepresentant - 
Skalbaggarna 

Ninni Borén  

Avdelningsrepresentant - 
Mårddjuren 

Hanna Eriksson  

Avdelningsrepresentant - 
Rovfåglarna  

Emil Svensson  

Avdelningsrepresentant - 
Utmanarna  

Vakant 

Ledamot Sara Ljungblad Söderlund  

Ledamot Jesper Engström 

Suppleant  Johannes Frenzel  

 

Valberedningen föreslår styrelsen. Inför 2018 års kårstämma leds 

valberedningen av tidigare kårordförande Britt Klasson.  
 

Styrelsens uppgift är att utveckla och samordna kårens verksamhet. 

Styrelsen leder kåren genom att:  

 ta fram mål för kårens utveckling och strategier för att nå dessa 

 tillsätta och utveckla avdelningsledare och övriga ledare 

 tillsätta arbetsgrupper  

 ta fram och följ upp kårens årsbudget och ekonomiska utfall 

 sprida information om kåren och vår verksamhet  

Alla kårmedlemmar och ledare är välkomna att delta i styrelsens 

möten. Samtliga ledare får ta del av kallelsen till mötena samt 

protokollen från styrelsens möten.  

På hösten varje år har vi ett stormöte där vi diskuterar hur vi vill 

utveckla kåren och vår verksamhet. Slutsatserna från mötet är ett 

viktigt underlag i vår verksamhetsplanering och inför 

nästkommande kårstämma.  

 

 

 

 

 

 

  LEDNING 
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En viktig informationskälla som beskriver kårens verksamhet och 

organisation är den här kårhandboken. Kårhandboken förvaltas av 

styrelsen och kårens ordförande ansvarar för att innehållet är 

uppdaterat.  

 

Fokus och ansvar för olika roller i kåren beskrivs mer ingående i ett 

tiotal rollbeskrivningar för nyckelfunktioner inom kåren. Även 

rollbeskrivningarna förvaltas av styrelsen och kårordförande 

ansvarar för att innehållet. Den senaste versionen av kårhandboken 

och rollbeskrivningarna finns på kårens hemsida.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsplan 
JANUARI  

□ Kalla till kårstämma (motioner till styrelsen en v. innan) 

□ Slut på januari - Styrelsemöte inför kårstämma - bokslut, 

budgetförslag 

FEBRUARI  

□ Mitten på februari - Kårhandlingar insänds till Stockholms stad för 

att möjliggöra ansökan om bidrag (inscannade signerade senaste 

underlag - protokoll kårstämma, verksamhetsberättelse, 

ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, styrelseförteckning) 

((OBS! deadline kan variera från år till år) (O) 

□ Mitten på februari  - Lokalbidragsansökan till Stockholms stad 

(OBS! datum kan variera från år till år) (K&O) 

□ Mitten på februari - Medlemsaktivitetsbidragsansökan till 

Stockholms stad (OBS! datum kan variera från år till år) (O)  

□ Ordna förtäring kårstämma, förbered ev. avtackning (O + Sty) 

FEBRUARI / MARS 

□ Kårstämma (O + Sty) 

□ Konstituerande styrelsemöte där firmatecknare protokollförs 

(ordförande och kassör, var för sig) 

AUGUSTI 

□ Styrelsen fastställer datum för nästa års kårstämma i samband med 

augustimötet i arbetsgruppen för kårgemensamma aktiviteter 

□ Ledarmöte / Kick-off 

 

  LEDNING 


