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VERKSAMHETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020 
Version 2019-11-08. Antagen av kårstämman 2019-11-17 

Kårstämman är scoutkårens högsta beslutande organ och har till uppgift att se till att scoutkårens 
verksamhet bedrivs på ett riktigt sätt. Verksamhetsplanen är det dokument i vilket kårstämman 
uttalar vilken målsättning scoutkåren ska ha för sin verksamhet under det kommande 
verksamhetsåret. 
Kårstyrelsen har sedan att under året verka för att det praktiska scoutarbetet följer kårstämmans 
intentioner och beslut. 

Grunden för vår verksamhet inom scoutkåren är Scouternas målsättning och ideologi. Det är viktigt 
att detta ingår som en naturlig del i vårt program på alla scoutnivåer. Alla scoutavdelningar ska följa 
scoutprogrammet och märkessystemet. 

Scoutkåren bedriver såväl land- som sjöscoutverksamhet. Verksamheten bedrivs med utgångspunkt 
från scoutkårens lokal, belägen i souterrängplanet i bostadsfastigheten Värtavägen 33. Viss 
verksamhet bedrivs också vid vår stuga Sjövik på Lovö samt vår segelbåt Notre Dame. 

Den primära verksamheten inom scoutkåren bedrivs på avdelningarna. Då så är möjligt ska patrullen 
och patrullens utveckling betonas. Andra funktioner inom scoutkåren syftar till att stödja detta 
arbete. 

Avdelningarnas program ska lämnas till kårstyrelsen så att de kan följa verksamheten. Alla avsteg 
och tillägg till programmet ska meddelas kårstyrelsen så att de är informerade om den aktuella 
verksamheten. 

Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 
har som målsättning att bibehålla, i vissa fall utöka, den verksamhetsnivå som scoutkåren haft under 
de senaste åren, med särskild inriktning på: 

 Att ha en så hög kvalitet på scoutverksamheten att medlemmarna stannar kvar 

 Att öka samverkan mellan avdelningarna i form av brouppgifter för scouter som 
 byter nivå, samt öka samverkan mellan ledare och andra äldre inom scoutkåren 

 Att satsa på ledarutbildningar och ledarrekrytering 

 Att uppmana avdelningarna till verksamhet utomhus då så kan ske, i form av
 avdelningsmöte ute, helgaktivitet ute, etc. 

 Att öka nyttjandet av Sjövik, både själva och av andra scoutkårer 

 Att vidareutveckla scoutkårens sjöverksamhet 

 Att öka antalet godkända skeppare för Notre Dame 

 Att använda Notre Dame ännu mer än tidigare år 

Scoutkåren ska bedriva verksamhet med minst en avdelning på varje nivå, spårar-, upptäckar-, 
äventyrar- samt utmanarscouter. Om möjligt bör scoutkåren ha minst två avdelningar på 
spårarscoutnivån. 

Värvning av scouter ska, om vi har plats för fler nya scouter än de som står i kö, gärna göras ihop 
med Hedvig Eleonora Scoutkår. 

För att scoutkåren ska kunna växa på sikt behövs fler aktiva vuxna, ledare och funktionärer, samt 
fler aktiva assistenter. Ska vi kunna ta hand om de som är, eller blir, medlemmar i scoutkåren behövs 
en vuxenrekrytering. 

För att kunna utveckla sjöverksamheten måste vi få fler skeppare till Notre Dame. Dessa kan 
komma via utbildning internt eller genom värvning utifrån. 
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En viktig gemensam uppgift för scoutkåren är att få alla medlemmar att trivas och tycka att 
verksamheten är rolig och stimulerande. 

Scoutkåren måste även hitta vägar att organisera och kanalisera den hjälp som kommer från 
föräldrar och andra så den gör mest, och bäst, nytta. 

Ledarvård och utbildning 
Aktiviteter för de lite äldre inom scoutkåren behövs. Målet är minst två kretskort (ledarsamlingar) 
per termin. De kan vara riktade till alla eller till olika grupper inom scoutkåren beroende på behov 
och program. 

Alla utmanarscouter och äldre ska uppmuntras att gå de kurser som finns, t.ex. scoutledar-
utbildningar, grundläggande utbildningar för nya vuxna och utbildningar för behörigheter inom 
sjöverksamheten. 

Alla assistenter och äldre inom scoutkåren som har en roll ska ha genomgått utbildningen Trygga 
Möten enligt policyn. 

Utmanarscouterna ska uppmuntras att delta i arrangemang arrangerade av, eller via, Scouterna, t.ex. 
Biscaya, Blå Hajk. 

Kåraktiviteter 
Scoutkåren ska erbjuda medlemmarna ett antal gemensamma kåraktiviteter, gärna där hela familjen 
kan delta. Under verksamhetsåret planerar scoutkåren att genomföra, eller vara med och genomföra, 
följande aktiviteter: 

 KM i livlina 

 KM i orientering 

 KM i simning, kårens badkväll 

 Kårens skridskokväll 

 Långsegling 

 Läger 

 Jota/Joti 

 Vårterminsavslutning 

 Höstterminsavslutning 

 Julotta i Oscarskyrkan 

Läger, hajker, övernattningar, utfärder och seglingar 
Samtliga medlemmar i scoutkåren ska erbjudas att delta i sommarens scoutläger. 

Alla avdelningar bör genomföra övernattningar och/eller hajker under året. 

Äventyrar- och utmanarscouterna bör erbjudas möjligheten att delta i en längre segling. 

Om möjligt kan även helg- och dagsseglingar arrangeras. 

Utbildningsseglingar riktade till potentiella skeppare för Notre Dame behöver arrangeras. 
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Distrikt och riksorganisation mm 
Scoutkåren planerar att under verksamhetsåret delta i, och i vissa fall även vara med och arrangera: 

 Stockholms Scoutdistrikts arrangemang: 

  Scouternas Dag 

  Scouternas Höstdag 

  Scouternas Natt 

  Olika distriktsmästerskap 

 Stockholm Scoutskeppslags arrangemang: 

  Sjöscoutdagen 

  Sjöscoutseglingarna 

 Regionsaktiviteter såsom: 

  HHiSS 

  Ösmo 24 

  Tunnelbanejakten 

 Årsmöten såsom: 

  Stockholms Scoutdistrikts Distriktsstämma 

  Stockholms Scoutskeppslags Årsmöte 

  Scouternas Årsmöte, Demokratijamboreen 

Vänkårer 

Scoutkåren ska fortsätta med samarbetet, och utbytet, med våra vänkårer i Åbo, t.ex. genom att 
erbjuda dem logi i samband med Sjöscoutdagen. 

Samarbetet med vår grannscoutkår Hedvig Eleonora ska även det fortsätta, bl.a. genom att se till att 
vi inta har samma scoutnivå samma veckodag, samt att delta gemensamt i firandet av Sveriges 
Nationaldag. 

Materiel och utrustning 
Scoutkåren äger Sjövik, vår stuganläggning på Lovö (på arrenderad mark), med kringutrustning samt 
Notre Dame, vår stora segelbåt. De är inte bara värdefulla rent ekonomiskt utan även för vår 
verksamhet. De måste underhållas väl. 

Lägerutrustningen scoutkåren äger är även den viktig och värdefull, och behöver god omvårdnad. 

Scoutlokalen vi hyr måste också hållas i gott skick. 

Administration och ekonomi 
Scoutkårens styrelse ska hålla sig informerad om, och kunna engagera sig i, scoutkårens verksamhet. 
För att detta ska fungera krävs att ledare och funktionärer håller styrelsen informerad om vad som 
sker inom respektive verksamhetsområde. 

Mötesprotokoll ska, åtminstone i ojusterat skick, vara ute inom två veckor efter mötet. 

Kårstyrelsen ska, via kårkassören, hålla en god kontroll på scoutkårens ekonomiska utveckling på 
såväl kort som lång sikt. Redovisningen ska skötas så att det ekonomiska läget snabbt och korrekt 
kan tas fram om så önskas/behövs. 
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Före varje kårstyrelsemöte ska en ekonomisk rapport tas fram och skickas till kårstyrelsen. 
 
Medlemsregister 
Medlemsregistret ska hållas uppdaterat. Detta görs genom att ansvarig ledare meddelar förändringar 
till medlemsregistreraren. 

Medlemsavgift för 2020 
Enligt stadgarna är man medlem i scoutkåren endast om man betalat medlemsavgiften, eller är 
avgiftsbefriad. 

Medlemsavgiften för medlemmar under 19 år föreslås fortsätta att vara 800:- per termin, för 
medlemmar 19år och äldre föreslås en avgift motsvarande avgifterna till Distriktet och Scouterna, fn 
130:- per termin. 

Detta innebär att avgiften ”Vilande medlem” tas bort. 

Medlemsavgiften tas in av Scouterna centralt via faktura. 

Betald medlemsavgift gäller till nästa terminsavgifts förfallodag. 

Stödjande medlemmars avgift är oförändrad minst 300:- per kalenderår. Stödjande medlemmar är 
endast medlemmar i scoutkåren och får inte riksorganisationens tidning och omfattas inte av 
försäkringar och liknande. 

Även föräldrar kan vara stödjande medlemmar, och bör uppmuntras att vara det. 
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