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Verksamhetsplan för Kallhälls scoutkår 2017-2018 
 

 

Organisation 

 

Styrelsen 

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

ska bli lättare för alla att veta hur styrelsen jobbar och vilka beslut som bör gå genom 

styrelsen och vilka som kan tas på andra sätt. 

 

Arbetsgrupper 

Inkomst- och Fikagruppen fungerar bra. Med fixargruppen behöver nya tag tas! En 

fungerande samordnare behöver utses. 

Arbetsgrupperna är mycket viktiga för att ingen ska känna att hela verksamheten vilar på 

några få 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  Äventyrarscouter  

Gummihandskarna Utmanarscouter 

Kalorierna  Roverscouter 

 

Medlemmar 

Kallhälls scoutkår har som vision 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. 

 

Utvecklingsområden 

I Kallhälls scoutkår väljer vi att fokusera på två utvecklingsområden under verksamhetsåret: 

 Fler ska prova på scouting 
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 Fler ska vilja hjälpa till 

 

Fler ska prova på scouting 

”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” – Scouternas uppdrag 

Redan när Baden Powell grundade scoutrörelsen var målet att erbjuda en intressant och 

utvecklande verksamhet för individer från olika delar av samhället. Dessutom utvecklades 

rörelsen efter första världskriget till att bli en internationell fredsrörelse med medlemmar i 

nästan samtliga jordens länder.  

Vi som kår vill bidra på vårt sätt till det integrationsarbete som är nödvändigt för att vi i 

framtiden ska få ett Sverige där klyftorna och avstånden mellan olika människor i samhället 

minskar istället för ökar. Ett samhälle där ett barns uppväxt och framtid inte ska avgöras av i 

vilken familj man föds eller vilket område man bor i, utan det ska finnas möjligheter för alla 

att känna sig delaktiga och pröva nya saker. 

Integration kan låta som ett krångligt ord, men det handlar helt enkelt om hur skilda delar 

tillsammans bildar en helhet. Att komma in i ett samhälle och känna sig delaktig, även fast det 

kanske är väldigt olikt det land och samhälle som man ursprungligen kommer ifrån. 

Kallhälls scoutkår vill öppna upp kåren så att fler kan känna sig delaktiga och välkomna 

samtidigt som vi står fasta i våra scoutvärderingar. 

Detta arbete vill vi försöka att göra på flera olika sätt: 

 Vi vill räcka ut en hand till de barn och ungdomar som är nyanlända i Sverige inom 

vårt lokalområde och visa dem att scouterna finns och att de är välkomna hos oss. 

Detta hoppas vi bl a kunna göra genom att etablera kontakt med förberedelseklasserna 

vid Berghemsskolan.  

 Vi vill fortsätta rekryteringen av scouter i skolorna och även komplettera denna 

rekrytering med informationsbroschyrer på olika språk så att även de föräldrar som 

inte behärskar svenska så bra ska få en inblick i vad scouting är.  

 Vi vill bygga ut vår låneutrustning så att det går att låna scoututrustning på samtliga 

nivåer för dem som inte har råd att skaffa sig egen utrustning. 

 Vi vill bygga upp en fond för att kunna subventionera medlemsavgifter, lägeravgifter 

och liknande för dem som annars inte skulle ha råd att åka på läger. 

 Vi vill att kåren går igenom femstegsmodellen (http://www.scoutservice.se/utveckla-

karen/utveckla-och-behalla/hur-vi-blir-fler-i-karen/), vilken hjälper oss att belysa hur 

vi fungerar som kår, vilka människor vi drar till oss och vilka som väljer att stanna hos 

oss länge. 

http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/utveckla-och-behalla/hur-vi-blir-fler-i-karen/
http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/utveckla-och-behalla/hur-vi-blir-fler-i-karen/
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Fler ska vilja hjälpa till 

I nuläget är det ett fåtal personer i kåren som gör en oproportionerligt stor andel av kårens 

jobb. Det kommer inte hålla i längden! Därför behöver vi se till att fler vill hjälpa till och att 

fler av dem som bara hjälper till lite vill engagera sig mer. Vi tror också att det kommer 

behöva bli lättare att engagera sig, t.ex. som ledare. Vi hade förra året 

utvecklingsområdet ”Lättare att bli och vara ledare” och även om en hel del värdefullt arbete 

gjorts så finns det mycket kvar att göra för att fler ska vilja hjälpa till. 

Det behöver bli enklare både att engagera sig kontinuerligt genom t.ex. en ledar- eller 

funktionärsroll och att engagera sig genom punktinsatser, t.ex. basar eller något 

renoveringsjobb vid Slammertorp. 

 

För att uppmuntra fler att hjälpa till finns många sätt: 

 Vi kommer under verksamhetsåret börja implementera det beslutade 

belöningssystemet i praktiken. 

 Vi vill hitta sätt att få fler än ledarna på avdelningarna att engagera sig vid planering 

av kårens aktiviteter. 

 Vi vill få bättre styrsel på fixargruppens arbete så att det blir lättare att hjälpa till där. 

 Vi vill se över hur avdelningarna uppmuntrar/får sina föräldrar att hjälpa till inom 

kåren. 

 Vi vill ge bättre stöd till nya ledare och funktionärer, t.ex. genom ledarhandbok, 

mentorskap och grundläggande utbildningar. 

 Vi vill att all information som man som ledare letar efter ska kunna hittas på kårens 

hemsida. 

 Vi vill dokumentera bättre hur vi jobbar inom kåren, exempelvis inom styrelsen och 

hur vi planerar kårgemensamma aktiviteter. 

 Vi vill lyfta fram kårens profil ”äventyr och friluftsliv” tydligare, både för att vi tror 

att det lockar både scouter och vuxna och för att göra det enklare för ledare att välja 

och planera aktiviteter. 

 Vi vill ha ett tydligt kalendarium med vilka aktiviteter som inträffar och vad ledare 

förväntas göra (t.ex. redovisningar och registreringar) under året. 

 Vi vill ha en tydlig lista med kontaktuppgifter till personer i kåren. 

 

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

kåren genom ledarmiddagar samt även inspirationsmöten och kick-off. 
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Vinter- och sommarläger 

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

blir sommaren 2017 med enbart kåren på Vässarö. Vinterlägret behöver utvecklas för att 

fortsätta locka deltagare och det arbetet är igång genom att bjuda in fler kårer.  

 

Utbildningar 

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

verksamhet ännu lärorikare och ännu roligare. 

 

Café Slammertorp 

Avdelningarna kommer fortsätta att rotera ansvaret för Café Slammertorp. Förhoppningen är 

även att andra konstellationer ska erbjuda sig frivilliga att hålla i något café-tillfälle. 


