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Verksamhetsplan för Kallhälls scoutkår 2020-2021 
 

 

Allmänna förutsättningar 

Det kommande verksamhetsåret kommer troligen att präglas av den smittspridning av viruset 

Cov-sars-2som började under vårterminen 2020. Det går inte att förutspå i vilken grad eller på 

vilka sätt som det kommer att påverka kårens arbete, men det är bra att vara medvetna om 

detta. I övrigt är detta också ett verksamhetsår då flera erfarna ledare och funktionärer av 

olika anledningar valt att sluta med sina uppgifter, tillfälligt eller permanent. Detta medför 

också att man för verksamhetsåret bör koncentrera sig på att göra det som gagnar kåren bäst 

och skjuta större projekt på framtiden.   

 

Organisation 

 

Styrelsen 

Under början av verksamhetsåret så kommer styrelsen att arbeta på att slussa in alla nya 

styrelsemedlemmar och fördela ansvarsområden.  

 

 

Arbetsgrupper 

Vi fortsätter arbeta med inkomstgruppen och fikagruppen. Det har varit svårt att få 

fixargruppen att fungera, mycket pga att det inte finns någon som vill leda det arbetet. 

Däremot så har vi sett att det fungerar mycket bra med arbetsdagar av typen: Slammer på 

Torpet” där ledare, scouter och föräldrar jobbar tillsammans med diverse olika projekt. Det 

bör vara möjligt att varje termin dels ha en full helg, dels en heldag med sådana arbeten. 

Arbetsuppgifterna planeras i första hand av materialförvaltaren med hjälp av stugfogden och 

andra ledare/funktionärer. 

 

 

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. Under 

vårterminen har vi haft dessa möten digitalt, vilket har fungerat ganska bra. Vi ser det är ett 

alternativ till vanliga ledarmöten när man vill ha hög närvaro eftersom även de som är lite 

sjuka eller bor långt bort kan delta.  
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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. Vi kommer under verksamhetsåret 

att fortsätta det lyckade arbetet med rekrytering till kåren som påbörjades förra 

verksamhetsår.  

 

Vinter- och sommarläger 

Kåren har som mål att åka på både vinter- och sommarläger, men får anpassa sig till de 

speciella omständigheter som råder. Eventuellt bör alternativ planeras istället, exempelvis 

dagläger utan övernattning. 

 

 

Kårutbildning 

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

vår verksamhet ännu lärorikare och roligare. 

 

Café Slammertorp 

Vi kommer att fortsätta att organisera basar/höstmarknad samt Valborgsmässofirande så länge 

som detta tillåts ur smittspridningssynpunkt.  

 

 

 

 

 

Utvecklingsområde 

I Kallhälls scoutkår väljer vi att fokusera på tre områden under verksamhetsåret: 

• Fler ska vilja hjälpa till 
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• Utbildning 

• Rekrytering av scouter  

 

Fler ska vilja hjälpa till 

Vi behöver fortsätta att arbeta med att få fler att 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. Arbetet med 

att utveckla tydligare rutiner, ta fram en ny hemsida osv som påbörjades under 2018-2019 är 

nu till stora delar utförda. Under nästa verksamhetsår kommer vi att fortsätta med detta arbete 

i den takt det går.  

 

Utbildning 

Fler ledare och scouter ska gå någon form av utbildning. Detta för att få nya intryck och 

möjligheter att utvecklas inom kåren. Vi vill se över möjligheten att starta en utbildning 

specifikt för ledarassistenter tillsammans med andra kårer inom Birka Scoutdistrikt.  

 

Rekrytering 

Vi kommer att satsa helhjärtat på att rekrytera fler scouter under början av höstterminen 2020. 

Eventuellt kommer vi även att se över möjligheten till att även rekrytera fler scouter på 

vårterminen. 

 

Roligt att hålla på med scouting 

”If it isn’t fun, it isn’t scouting”, Lord Baden Powell 

Det ska vara roligt att hålla på med scouting, både som ledare/funktionär och scout. Vi ska 

arbeta för att behålla det inom scouting som ger oss glädje och energi och, i möjligaste mån, 

minimera det som ger stress och negativa känslor.  

 


