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Inledning	
Scouterna Örebro län är Scouternas geografiska distrikt för de scoutkårer som enligt Scouternas stadgar 
kapitel åtta måste tillhöra ett distrikt samt de övriga kårer som önskar vara med i distriktet. Distriktets 
målsättning är att vara en plattform för samarbetet mellan scoutkårerna i Örebro län och att så många 
kårer som möjligt ska känna att de vill vara medlemmar i distriktet.   

Medlemmar i Scouterna Örebro län vid ingången av 2020: 

	

	
Övergripande	målsättning	
All verksamhet ska genomsyras av scoutings anda och värderingar och vara helt fri från alkohol och andra 
droger. Alla medlemmar ska känna sig delaktiga i verksamheten och veta att de har rätt att påverka.  
Alla scoutkårer inom Örebro län ska känna till att det finns ett Scouternas distrikt och att samtliga kårer är 
välkomna att söka medlemskap i distriktet. 

Distriktets	uppgift	enligt	stadgarna	
Distriktets uppgift är att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska område. Detta 
sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för rover- 
och utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov. 

Distriktsstyrelsen ansvarar för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt. 

Verksamhetsplan		
Verksamheten för 2020 baseras på den plan som beslutas av kårerna på distriktets årsmöte – 
Distriktsstämman. 

Kårerna ansvarar tillsammans med distriktsstyrelsen för att genomföra det som står i verksamhetsplanen. 
Distriktsstyrelsen redovisar vad som förverkligats i verksamhetsplanen i verksamhetsberättelsen till nästa 
års distriktsstämma. 

Adolfsbergs scoutkår 
Betelkyrkans scouter 
Engelbrekts scoutkår 
Equmenia Kilsmo  
Hallsbergs Scoutkår 
Hovsta scoutkår 
Kumla scoutkår 
Lekebergskyrkans scouter 
Lundhagskyrkans scoutkår 
Nora scoutkår 
Pålsboda KFUK-KFUM  
S:t Mikael scoutkår 
SALT/EFS Askersund 
Stora Mellösa Equmenia scouter 
Equmenia Vintrosa 
Frälsningsarméns scouter Örebro 
Örebro NSF scoutkår 
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Verksamhetsplanens	områden	

Program	

Arrangemang	
Scouterna Örebro län har som mål att genomföra fyra arrangemang för scouterna i distriktet: 
Expeditionen, Scouternas fredsdag, Nattjakten och Joti/Jota. Ansvaret för att genomföra arrangemangen 
ligger på kårerna och följer en arrangemangscykel som distriktsstämman fastställer. 

Scouterna	Örebros	arrangemang	2020	 Arrangörer 
9 maj Expeditionen Hovsta scoutkår 
* Fredsdagen FA Scout 
2 oktober Nattjakten Equmenia Vintrosa och Adolfsberg scoutkår 
17-18 oktober Joti/Jota Örebro NSF 

 

Arrangemangscykel 
  

 2021 2022 2023 
Expeditionen Kumla scoutkår och  

Salt Askersund 
Engelbrekt scoutkår Adolfsberg scoutkår och 

Lekebergskyrkan equmenia  

Fredsdagen Adolfsberg scoutkår Lundhagskyrkans scoutkår 
och Stora Mellösa 
Equmenia 

Hovsta scoutkår 

Nattjakten Engelbrekt scoutkår och 
FA Scout 

Betelkyrkan Equmenia och 
S:t Mikael Scoutkår 

Kumla scoutkår 

Joti/Jota Betelkyrkan scoutkår och  
Lundhagskyrkans Scoutkår 

Hovsta scoutkår Nora Scoutkår 

    

*Arrangörskåren	bestämmer	datum	

Utmanar-	och	roververksamhet	
Utmanare 
Distriktet ska stötta utmanarscouter och utmanarlag genom att uppmuntra till samarbete mellan kårer med 
utmanarscouter och stötta initiativ till gemensamma aktiviteter ekonomiskt.  

Rover 
I distriktet finns ett roverlag, Svartåns roverlag. Distriktet stöttar deras verksamhet ekonomiskt genom att 
roverlaget får äska medel för de aktiviteter de vill genomföra. 

Uppmuntran	
För att uppmuntra och stötta alla ledare och funktionärer i kårerna kommer distriktet att anordna 
gemensamma träffar. För 2020 planeras för följande träffar: 

Sommaravslutning – 14 juni 
Julavslutning – december 
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Demokratijamboree20/Scouternas	stämma	
Den 20-22 november är det Demokratijamboree och Scouternas stämma i Västerås. Distriktet vill 
uppmuntra kårernas deltagande på stämman genom att samordna resor och logi och stå för kostnaderna 
för dessa under stämman. 

Utbildning	
Distriktet ska stödja och uppmuntra kårerna till att utbilda och fortbilda sina ledare. Som ett stöd kan 
kårerna söka utbildningsbidrag från distriktet. Detta ska sökas enligt, av distriktsstyrelsen, fastställda 
riktlinjer, innan kursen! 

 Distriktet har ett antal utbildare som kan sättas ihop i olika team. Utbildningsgruppen jobbar i nära 
samarbete med Scouternas regionala utbildningsgrupp Mitt/Norr när det gäller Scouternas 
ledarutbildningar. 

De utbildare vi har ska uppmuntras att delta i lokala, regionala och nationella samlingar för bland annat 
kompetensutveckling.  

Läger	
- 

Ledning	och	styrning	
Distriktsstyrelsen ska hålla kontakt med distriktets kårer. Distriktsstyrelsen avser genomföra 
kårordförandeträffar under vår och höst. 
 

Scouterna Örebro län har en sida på Facebook där distriktet lägger ut information om kommande 
arrangemang. Distriktet har också en hemsida orebro.scout.se. Hemsidan kommer inte att uppdateras lika 
ofta som Facebooksidan utan där kommer det ligga statisk information såsom protokoll från 
distriktsstämmor och distriktsstyrelsemöten samt instruktioner och blanketter. 
 
Distriktsstyrelsen ska hålla kontakt med Scouterna, såväl nationellt som med det regionala kansliet. 
Distriktet ska delta i regionala och nationella distriktsordförandeträffar.  
 

Distriktsstyrelsen ansvarar för att köpa in och tillhandahålla distriktsmärken. 
 
För att underlätta distriktsstyrelsens arbete kommer den under året att arbeta fram en delegationsordning. 
 

 

Distriktsstyrelsen 


