
 

 

VERKSAMHETSPLAN OCH MÅL 2022 
STRATEGI OCH ÖVERGRIPANDE MÅL SAMT VERKSAMHETSPLAN 

2022 FÖR SALTSJÖ-BOO SCOUTKÅR 

 

 www.saltsjobooscoutkar.se 1 (6) 

UTDRAG  U R SCOU TERNAS  S TRATEG I 2015-2025   

http://www.scoutservice.se/files/2014/03/Scouternas-strategi-beslutad.pdf  

”Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig 

något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa scouternas förväntningar i varje möte 

och genom att scouterna utvecklas till förebilder i vår gemensamma rörelse.”  

VÅR VISION – DET HÄR DRÖMMER VI OM  
Unga som gör världen bättre. 

VÅRT UPPDRAG – DET HÄR FINNS VI TILL FÖR  
Scouterna ger 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. 

Vi gör det med friluftsliv och den övriga scoutmetoden som pedagogisk grund och lever enligt de 

värderingar som uttrycks i scoutlag och scoutlöfte. 

Vi lovar äventyr, spänning, gemenskap och Sveriges bästa ledare. 

Vi förändrar världen till det bättre - både lokalt och globalt.  

VÅRA STRATEGIOMRÅDEN – DETTA FOKUSERAR VI PÅ FRAM TILL 2025  
Scouternas vision är det vi drömmer om, vårt uppdrag är vårt syfte och varför vi finns till. För att nå visionen 

fokuseras arbetet under strategiperioden 2015-2025 på tre områden som handlar om att utveckla 

personen, verksamheten och att nå fler människor.  

SCOUTERNA UTVECKLAS TILL FÖREBILDER 

Scouterna förbättrar världen! Vi gör det genom att varje person som deltar i scoutverksamhet blir redo för 

livet, utvecklas till sin fulla potential och blir en aktiv världsförbättrare. Kraften i att alla scouter – var och en 

för sig, och alla tillsammans – utvecklas och tar aktiv del i samhällsutvecklingen är ostoppbar. Den lilla 

handlingen får ringar på vattnet som förflyttar berg. Vi är föregångare i stort och smått och vi är stolta över 

det!  

VI ÖVERTRA ̈FFAR SCOUTERNAS FÖRVA ̈NTNINGAR I VARJE MÖTE 

Grunden i scoutrörelsen är mötet scouter emellan och mellan scouter och ledare! I alla våra möten upplever 

den enskilda scouten en verksamhet som är så bra att den inte kan tänka sig något roligare, mer spännande 

eller mer utvecklande. Scouten är delaktig i att skapa den verksamheten och stöttas av ledare som känner 

sig trygga och förberedda.  

FLER SKA FÅ UPPLEVA SCOUTING 

Vi vet att scouting förändrar liv och vill därför att allt fler får chansen att uppleva världens bästa fritid – 

Scouting! Vi växer genom att vi präglas av mångfald, både i vilka vi vänder oss till och är öppna för men 

också i att det finns en mångfald i sätten att bedriva scouting. Bland föräldrar är vi en av de mest 

eftertraktade fritidsaktiviteterna för deras barn.  
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STRATEGI OCH ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR SALTSJÖ-BOO SCOUTKÅR 
Saltsjö-Boo Scoutkår ger barn och unga möjlighet att växa som individer genom gemenskap, äventyr och 

utmaningar, i en trygg miljö där alla får vara sig själva. Scouternas värderingar genomsyrar allt vi gör - vi är 

schyssta kompisar! 

 

Saltsjö-Boo Scoutkår följer Scouternas strategi 2015-2025, vision, uppdrag och strategi. Vår verksamhet 

bygger på scoutprogrammet, scoutmetoden och friluftsliv. 

ÖVERGRIPANDE MÅL  
Saltsjö-Boo Scoutkårs scoutverksamhet erbjuder upplevelser som är spännande och roliga. Kårens 

medlemmar uppskattas, utvecklas, trivs och stannar kvar. Vi uppmärksammar den enskilda scouten, 

ledaren och funktionären. 

SALTSJÖ-BOO SCOUTKÅRS MÅL OCH PRIORITERADE AKTIVITETER 2022 

SCOUTERNA UTVECKLAS TILL FÖREBILDER 

KÅRENS MÅL 

Vi arbetar långsiktigt för att fler utmanare skall vara unga ledare i kåren.  

PRIORITERADE AKTIVITETER  

 

• Aktiva utmanare – Vi har nu en aktiv utmanaravdelning med två bra ledare och fokus är nu på att 

stärka avdelningen ytterligare genom att fortsatt uppmuntra till att genomföra aktiviteter såväl 

inom kåren som distriktet och nationellt. För att lyckas med detta behöver vi: 

o Uppmuntra utmanare att delta i aktiviteter utanför kåren 

o Verka för ett aktivt samarbete inom kretsen och kåren 

o Utveckla äventyrarprogrammet för att bättre förbereda Utmanarna för att ta egna initiativ 

 

● Äldre scouter inspirerar yngre - Vi verkar aktivt för att äldre scouter skall vara förebilder för yngre 

scouter. För att lyckas med detta verkar vi för fler kårgemensamma aktiviteter där de äldre 

scouterna möter de yngre, tex kårläger, kårhajk, gemensam kåravslutning.  

 

● Scouter blir ledare – Tydlig struktur för våra scouter att bli unga ledare. Bl a erbjuder vi 

ledarskapsutbildningen Leda scouting, SLUG till Utmanare och ledarutbildningen Patrull till 

Äventyrare. 

Resurser:  

o Kåren betalar/sponsrar kostnader för kurser som inte distriktet bekostar. 

o Unga ledare får lägre terminsavgift.  

o Aktiv rekrytering och uppföljning av unga ledare bland utmanarna  

o Stipendium á 2500 delas ut till en eller två Utmanare som under scoutåret vara aktiva som 

ledare, funktionärer eller på annat sätt bidragit till att gynna kårens utveckling och 

verksamhet. Utmanarledarna nominerar kandidater till styrelsen som utser 0, 1 eller 2 

stipendium. 
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VI ÖVERTRÄFFAR SCOUTERNAS FÖRVÄNTNINGAR I VARJE MÖTE 

KÅRENS MÅL 

Alla avdelningar har utbildade ledare som känner sig trygga att leda scouterna och vi har bra samarbete och 

god stämning i kåren. 

 

PRIORITERADE AKTIVITETER  

● Ledarutbildning – Kåren erbjuder alla ledare fortbildning, kompetensutveckling och 

betalar/sponsrar utbildningar. Alla ledare genomför kursen Trygga möten och nya ledare går 

introduktionskurs första terminen.  

Resurser: 

o Budget. 

o Aktiv kårutbildningsledare (KUL). 

 

● Ledar- och utmanar möten – Vi arrangerar kul och inspirerande ledar- och utmanarmöten för att få 

bra sammanhållning och utvecklas som ledare. Vi jobbar för att få fler ledare och Utmanare att följa 

med på uppstartsmöten/kårträffar. Vi välkomnar nya ledare och arbetar aktivt att få in dem i 

gemenskapen.  

Resurser: 

o Budget för ledarvård i form av ledarträffar  

o Arbetar för att fler är med i planeringen 

o Funktionärsgrupp PULS: Programutveckling och ledarsamvaro 

 

● Det är lätt och roligt att planera – Vi har bra, roliga och utmanande program på alla avdelningar. 

För att förstärka kårandan har vi ett kårgemensamt tema som genomsyrar avdelningarnas program 

och kårens gemensamma aktiviteter.  

Resurser: 

o Checklista för terminsplanering 

o Uppstartmöte inför terminsstart med gemensamt idéutbyte kring temat 

o Tid och budget för middag med ledarteamet 

o Gemensamma aktiviteter och träffar för scouterna kring temat. 

o Mötesplanering sparas på Sharepoint för att kunna återanvändas kommande år. 

o Använder Scouternas färdiga program, Scoutservice. 

o Mallar för möten och terminsprogram för att underlätta planering 

o Funktionärsgrupp PULS: Programutveckling och ledarsamvaro 

 

FLER SKA FÅ UPPLEVA SCOUTING 

KÅRENS MÅL 

Vi arbetar aktivt för mångfald, alla är välkomna och vill bli fler avdelningar. Vi vill växa dynamiskt 

underifrån. Vi arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning bland scouter och ledare. 

  

PRIORITERADE AKTIVITETER  

● Öka antalet avdelningar – Vi har stort intresse från unga att börja på scouterna. För att klara en 

utökad verksamhet vill vi starta ytterligare en bäveravdelning till hösten 2022 där det finns kö, vi 

har en bra verksamhet och insteget för nya ledare en enkelt. Därefter kan vi starta en 

spåraravdelning på helgen och en upptäckaravdelning på måndagar. 

http://www.saltsjobooscoutkar.se/
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Resurser: 

o Påbörja rekrytering av föräldrar och inventera ledarsituation under våren 

o Dokumentera nuvarande Bäverprogram  

 

● Hållbara ledarteam – För att ge nya ledare en bra start och skapa förutsättningar för hållbara 

ledarteam med ledare som upplever att scoutledarrollen är givande och ger mer energi än den tar 

arbetar vi vidare med att följa vår nya rekryteringsrutin och vi rekryterar aktivt nya ledare främst 

bland de yngre åldersgruppernas föräldrar.  

 

Resurser: 

o Inrätta ny funktion i styrelsen som är ledaransvarig 

o Inventering av kö och ledarsituation med start i maj 

o Bjuda in föräldrar att delta på spårarläger för rekrytering 

o Tydlig rutin för rekrytering och uppföljning av ledare 

 

● Jobba för mångfald – Vi vill ha en starkare förankring i närområdet och bibehålla en jämn 

fördelning mellan könen i alla åldersgrupper.  

Resurser: 

o QR-kod på stugan till kringboende för enklare information om vår verksamhet. 

o Sträva efter en jämnare könsfördelning med fokus på upptäckare. Kötiden gäller, men vi 

kan prioritera underrepresenterat kön. 

o Öka medvetenheten hos ledare om tjejer och killares olika behov och utvecklingskurva för 

att motverka att vi tappar tjejer från Upptäckare och uppåt. 

BUDGETKOMMENTARER 2022 
Kommentarer till budget som föreslås kårstämman. 

 

● Vi uppskattar att vi under 2022 blir ca 280 medlemmar, vilket ger intäkter på ca 145 000 kr.  

● Programbidrag – är viktigt för kårens verksamhet. Inriktningen är att balansera programbidraget 

mot intäkter samt direkta verksamhetskostnader. Vi fördelar mer pengar för äldre scouter jämfört 

med yngre.  

● Utöver programbidrag kan avdelningarna ansöka om extra bidrag för stughyra, simning eller andra 

aktiviteter. Dessa skall godkännas av styrelsen i förväg. 

● Kårfrämjande aktiviteter planeras in i som en budgetpost, för att t ex betala stuga vid kårhajk, 

ledar-, funktionär- och utmanarträffar etc.  

● Vi fortsätter att subventionera sommarens kårläger bl a genom att kåren bidrar till lägeravgiften för 

aktiva ledare/funktionärer. Under 2022 vill vi även subventionera lägeravgiften för vissa scouter 

som annars av ekonomiska skäl inte skulle kunna delta.  

● Vi planerar att investera i nya tält, nya lägerbord och nytt material. 

● Utbildning är viktigt för kåren, vi fortsätter att investera i utbildning.  

● Vi har under många år haft ett stort överskott i ekonomin och därför är budget lagd med 

underskott. Delar av sparade medel används för nyanskaffning av material 
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INTÄKTER  
 

MEDLEMSAVGIFTER (145 TKR) 

• Medlemsavgifter som beslutas av stämman. 

• Delar av avgiften går till scouterna centralt och till distriktet 

BIDRAG (100 TKR) 

• Aktivitetsbidrag och administrativt bidrag från kommunen 

• Statsbidrag genom Scouterna.  
 

LÄGER (200 TKR) 

• Deltagaravgifter för årets läger 

 

ÖVRIGA INTÄKTER (80 TKR) 

• Under året kommer vi att få ett särskilt Coronastöd. 

KOSTNADER 
 

STUGAN (-80 000 KR) 

● El och hyra 

● Löpande underhåll, internet, larm och försäkring 

 

ÄNDAMÅLSKOSTNADER (-130 TKR) 

Verksamheten (-65 tkr) 

• Programbidrag till avdelningarna så att de kan driva en meningsfull verksamhet 

• Gemensamt förbrukningsmaterial som ved, skinn mm 

• Scoutlitteratur, kårhalsdukar och scoutmärken 

 

Material (-40 tkr) 

● Nyinköp/lagning av kårgemensamt material.  

● Under 2022 kommer vi behöva investera i nya tält och nya lägerbord. 

● Förbrukningsmaterial kopplat till vårt lägermaterial 

 

Utbildning (-5 tkr)  

Distriktet betalar/sponsrar kursavgifterna och uppmanar alla att ta del av folkhögskolans utbud. Andra 

utbildningar kan erbjudas om de gynnar vår verksamhet, t ex HLR. Dessa bekostas av kåren. 

 

Kårfrämjande verksamhet (-20 tkr) 

● Planeringsträffar/helger och övriga interna arrangemang. 

● Ledarvård. 

● Kårgemensamma aktiviteter såsom kårhajk 

● Middag för ledarteam i samband med planering 

● Scoutskjortor till aktiva ledare 

● Stipendium till unga ledare 
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LÄGER (-265 TKR) 

Läger är en viktig del i vår verksamhet, alla scouter från Spårare ska ges möjlighet att delta på ett 

sommarläger som kåren arrangerar. Grundprincipen är att läger är självfinansierande. Kåren ger dock en 

subvention till aktiva ledare/funktionärer och beloppet beslutas av kårstämman. Kostnaden för läger 

varierar år till år. Kårens målsättning är att lägeravgiften inte skall variera avsevärt vilket möjliggörs genom 

anpassad subvention.   

I år åker vi på två olika läger: Minscout och Dalacamp och vi har budgeterat för ett underskott på 65 tkr. 

ADMINISTRATIVT OCH ÖVRIGT (-20 TKR) 

• Kostnad för bankservice, revisorer mm. 

• Porto, kopiering mm 

http://www.saltsjobooscoutkar.se/
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