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Verksamhetsplan för Kallhälls scoutkår 2016-2017 
 

 

Organisation 

 

Styrelsen 

Under verksamhetsåret så kommer styrelsen att fortsätta utveckla sina arbetsformer så det ska 

bli lättare och enklare för kårens medlemmar att ha tillgång till aktuell information, bland 

annat genom att utveckla hemsidan. 

 

Arbetsgrupper 

Inkomst- och Fikagruppen är igång bra med sitt arbete. Fixargruppen är igång men skulle 

behöva få lite bättre styrning. Arbetsgrupperna är mycket viktiga för att ingen ska känna att 

hela verksamheten vilar på några axlar. Tillsammans har vi kraft att utveckla vår verksamhet 

åt det håll som vi vill. 

 

Ledarmiddagar 

Vi kommer fortsätta med ledarmiddagar för att tillsammans diskutera och reflektera kring hur 

vi kan utveckla kårens verksamhet samt för att prata ihop oss om aktuella aktiviteter. 

 

Avdelningar 

Skogsdjuren  Familjescouter 

Vingsuset  Spårarscouter 

Vikingarna  Upptäckarscouter 

Carolinerna  Äventyrsscouter  

Gummihandskarna Utmanarscouter 

Kalorierna  Roverscouter 

 

Medlemmar 

Kallhälls scoutkår har som ambition att göra Kallhälls scoutkår till förstahandsvalet för barn 

och vuxna när de väljer och prioriterar fritidsaktiviteter. Detta ska vi fortsätta att arbeta för 

dels för att få in fler scouter och dels för att få föräldrar att fastna för scouting och se scouting 

som en aktivitet som man kan göra tillsammans hela familjen. Familjescoutavdelningen som 

vi nu startar upp ser vi som ett naturligt steg i detta. Det innebär förhoppningsvis att vi kan 

fånga upp de yngre barnen som går och väntar och längtar att få börja med scouter samtidigt 

som föräldrarna också får prova på scouting och kan vara redo att stötta verksamheten när 

barnen blir spårarscouter. 

 

 

  



 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

Box 2078, 176 02 Järfälla, Plusgiro 54 26 90-3, Org. Nr. 813200-5128 

 

2 

 

Utvecklingsområden 

I Kallhälls scoutkår väljer vi att fokusera på två utvecklingsområden under det kommande 

verksamhetsåret: Lättare att bli och vara ledare samt Växande kår. 

 

Lättare att bli och vara ledare 

För att det ska vara enklare att vara ledare tror vi på att den information som behövs ska vara 

lättillgänglig. Därför kommer vi satsa på att få in mer information på vår hemsida. Vi kommer 

också överväga om någon slags ledarhandbok behövs. Alla ledare ska uppmuntras att gå 

utbildningar och vår förhoppning är att alla ledare tar chansen. För att göra det enklare för 

ledare att välja aktiviteter kommer vi också försöka göra det tydligare vilka märken som är 

möjliga i respektive åldersgrupp samt jobba mer på kårens profil ”äventyr och friluftsliv”. 

Mentorskap är något som bör testas för att få in nya ledare och vuxna smidigare i 

verksamheten. Sist, men inte minst, ska vi se till att ha ett tydligt kalendarium med vilka 

aktiviteter som inträffar och vad ledare förväntas göra (t.ex. redovisningar och registreringar) 

under året. 

  

Växande kår 

Allt blir roligare när man är fler! Och med fler scouter, fler ledare och fler som hjälper till runt 

omkring så är det enklare att bedriva bra verksamhet. Därför är det viktigt att vi växer. 

Med en bra rekrytering under hösten och med vår nya familjescoutverksamhet hoppas vi växa 

underifrån i de yngre åldersgrupperna. Kompisrekrytering bör provas på de äldre grupperna. 

Med ett tydligare fokus på kårens profil ”äventyr och friluftsliv” hoppas vi kunna öka 

kvaliteten på veckomötena ytterligare och göra dem ännu roligare och häftigare. Det kommer 

på sikt leda till att fler söker sig till vår verksamhet och att färre lämnar. 

Dessa utvecklingsområden kommer vi att arbeta vidare i styrelsen och tillsammans i kåren 

genom ledarmiddagar och kanske även inspirationsmöten och kick-off. 

 

Vinter- och sommarläger 

Under året så kommer det att genomföras ett vinterläger och ett sommarläger. Sommarlägret 

kommer även detta år vara under samarbetet Bollhäll. Vinterlägret behöver utvecklas för att 

fortsätta locka deltagare. En idé är att ha även det lägret tillsammans med Bollstanäs. 

 

KUL 

Kåren kommer att uppmuntra ledare och scouter att gå utbildningar för att göra vår 

verksamhet ännu lärorikare och ännu roligare. 

 

Café Slammertorp 

Trots att cafédamerna tackat för sig efter lång och trogen tjänst så kommer vi fortsätta med 
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två Café Slammertorp i månaden. Det löser sig genom att avdelningarna roterar ansvaret 

mellan sig. Café Slammertorp är en viktig inkomstkälla för kåren. 


