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Verksamhetsplan för Kallhälls scoutkår 2015-2016 
 

 

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 

Under 2014-2015 så kom Inkomst- och Fikagruppen igång med sitt arbete. Under 2015-2016 

så behöver vi se till att få igång de andra arbetsgrupperna, så vi får en tydlig struktur i vår 

organisation. Detta 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 

Under verksamhetsåret 2014-2015 så har vi genomfört ett antal ledarmiddagar där ledarna har 

diskuterat och planerat för främst det kårgemensamma aktiviteterna, vilket har lett till att det 

har varit en bättre struktur vid olika kårgemensamma aktiviteter. Det finns alltid utrymme för 

utveckling. 

 

Avdelningar 

Vingsuset  Spårarscouter 

Vikingarna  Upptäckarscouter 

Carolinerna  Äventyrsscouter 

Eldmyrorna  Utmanarscouter 

Gummihandskarna Utmanarscouter 

Kalorierna  Roverscouter 

 

Medlemmar 

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

och föräldrar när de väljer fritidsaktivitet. 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. 

Ett sätt att engagera fler barn och föräldrar kan var familjescouting, vilket innebär att vi kan 

fångar upp de yngre barnen som går och väntar och längtar att få börja med scouter. 
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Utvecklingsområden 

Några av våra ledare deltog, i våras, på en strategiworkshop med Viksjö scoutkår. Under 

denna workshop så berättade utvecklingskonsulenteten Vicci Nilsson från Scouterna om ett 

projekt i Danmark där man undersökt vilka faktorer som gör en kår attraktiv och man då 

följande områden: 

• Laganda 

• Ambitioner 

• Förenkling 

• Ledarskap 

I Kallhälls scoutkår så finns det tre områden som kan utvecklas under det kommande 

verksamhetsåret. Detta har diskuterats både på strategiworkshopen samt ledarmiddagen den 2 

september 2015. 

 

Lättare att bli ledare 

Utvecklande för alla, både för barn och vuxna 

Tydligare ”ledarprofil” 

Utbildning 

En tydlighet vilka märken som är möjliga i varje åldersgrupp 

Tydlig och enkel information och ”lathundar” för att underlätta arbetet som ledare 

Ledarhandbok 

Förtydliga kårprofilen Äventyr och friluftsliv 

Mentorskap 

 

Växande kår 

Familjescouting. Börja undersöka våra möjligheter och förutsättningar för detta. 

Visioner.  

Hjälpassistenter på varje avdelning. 

Roliga och häftiga möten. 

Kvalité på veckomötena.  

Inspirationsmöten/kvällar/aktiviteter 

 

Lokalfrågan 

Kallhälls scoutkår bör se över möjligheten att även ha en centralt placeras mötespunkt i 

Kallhäll, så att verksamheten blir mer tillgänglig för fler. 

 

Dessa tankar kommer vi att arbeta vidare genom främst ledarmiddagar men även genom 

inspirationsmöten och Kick-off. 
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Vinter- och sommarläger 

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

kommer även detta år vara under samarbetet Bollhäll. 

 

Stugan 

Hyresavtalet på Slammertorp måste bli färdigförhandlat och påskrivet. Genom Slammer på 

torpet så kommer vi även att arbeta med att rusta upp stugan, så att den blir blir mer attraktiv 

för andra kårer att hyra och på så sätt få ner inkomster till kåren. 

 

KUL 

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

verksamhet ännu lärorikare och ännu roligare. 

 

Basar 

Basaren kommer att hållas den 17 oktober i Ulvsättra bygdegård och loge. 

 

Café Slammertorp 

Under verksamhetsåret så kommer vi att utöka till ett Café Slammertorp till i månaden. För 

detta behövs det ansvariga som vill hålla i detta. Under hösten så kommer vi att lösa detta 

tillsammans, men det kommer att behövas ansvariga som skulle vilja ha ansvaret för dessa. 

 

 

 

 

 

 


