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1 Kåren ska erbjuda scouting av god kvalité i enlighet med Scouternas Riksorganisations 
ideologi och stadgar.  

Kåren ska under 2020 möjliggöra verksamhet för avdelningarna: 

Familjescouting <8  år  
Spårarscout 8 – 9 år  
Upptäckarscout 10 – 11 år  
Äventyrarscout 12 – 14 år  
Utmanarscout 15 – 18 år  
Rover19-25 år 
 
Utöver dessa skall kåren verka för att kunna ha flera avdelningar. I dagsläget har vi 
två spåraravdelningar och två upptäckaravdelningar. 

  

2 Kåren ska fortsätta den aktiva satsningen på rekrytering av scouter och ledare, där 
fokus på fler ledare och vuxna är absolut nödvändigt. Kårstyrelsen ska på olika sätt 
uppmuntra nya och gamla ledare samt övriga funktionärer inom kåren för att se till 
att kåren fortsätter växa. Det kan vi göra dels genom att knyta nya barn och 
ungdomar till vår verksamhet dels genom att än mera uppmuntra föräldrar och 
övriga vuxna att delta. 

Under 2020 behöver kåren särskilt satsa på att hitta bemanning och en ny form för 
julgransförsäljning eller motsvarande, då både julgransgruppen avgått och vår 
försäljningsplats i Norrviken upphört. 

 

3 Kåren skall hålla en “introduktionsdag” under våren och om behov finns även en 
under hösten. För att bättre kunna introducera nya vuxna samt sprida kunskap inom 
kåren och lära känna varandra. Tanken skall vara att bjuda in alla äldre än äventyrare 
i kåren och dels prata lite om Scouterna, distriktet, dels lite rent praktiskt, var finns 
utrustning, hur gör vi olika saker. Samt vilka resurser finns att tillgå om man behöver 
råd eller hjälp. 

 

4 Kåren ska uppmuntra utmanarscouterna att delta i olika arrangemang samt att vara 
delaktiga som assistenter och ledare på de övriga avdelningarna. 

 

5 Kåren ska arbeta för att utöka ungdomsinflytandet i kåren.  

 

6 Kåren ska se till att nya ledare och funktionärer får stöd i sitt arbete och sin 
verksamhet inom kåren. Kåren ska även uppmuntra ledare och funktionärer att delta 
i kurser och utbildning som förbund och distrikt anordnar.  
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Trygga möten (utbildningen) ska genomföras av samtliga scouter, ledare och 
funktionärer över äventyrarscoutnivå. Utbildningen ska därefter genomföras minst 
en gång var tredje år.  

 

7 För att öka medvetenheten om brand och utrymningsvägar ska varje avdelning 
genomföra en brandövning per år. 

 

8 Kåren ska delta i Birka Scoutdistrikts läger sommaren 2020, i Kopparbo. 

 

9 Kåren ska arrangera en kårhajk på våren 2020. 

 

10 Kåren ska hålla medlemmar, föräldrar och potentiella medlemmar informerade 
genom en uppdaterad hemsida, och en aktiv Facebooksida. 

 

11 Kåren ska verka för att scoutverksamheten bedrivs så mycket som möjligt i naturen. 

 

12 Kårens verksamhet ska bedrivas miljövänligt. Alla avdelningar har ett ansvar att tänka 
på detta vid programgenomförande  

 

13 Scoutstugan Kupan är viktig för vår kår. Det är angeläget att denna sköts om på ett 
bra sätt. Under året ska kåren börja arbeta utifrån den framtagna underhållsplanen 
och det ska under vår och höst genomföras gemensamma arbetsdagar för att bevara 
och öka standarden på hus och tomt. 

 

14 För att öka trivsel och entusiasm inom kåren bör arrangemang genomföras, i syfte att 
öka sammanhållningen och engagemanget inom kåren. 

 

15 Styrelsen skall tillsammans med kåren aktivt jobba med krishantering. 
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