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PROGRAM WASAKÅREN HÖSTEN 2020 

När Vad 

Augusti  

17, måndag, kl. 19 Kårstyrelsemöte, KS 

17, måndag Höstterminen i skolan börjar 

19, onsdag, kl.15 Sista anmälningsdag för Wasakursen, terminsupptakten och lunch 

20, torsdag Sista datum att skicka in motioner till Demokratijamboree 

22, lördag, 
kl. 09 – 12 

Wasakursen, en introduktion till scouting och Wasakåren 

22, lördag, 
kl. 10 – 12 

Visas knivslipen, logotyppressen samt förhoppningsvis en 
släckövning med brandsläckare 

22, lördag, 
kl. 12 – 13 

Lunch för de som vill och ska vara med på terminsupptakten 

22, lördag 
kl. 13 – 16 

Terminsupptakt för Funktionärer, Ledare, Utmanare och Rovers i 
Djupviken. Reflektioner på våren, Informationsutbyte och planering. 

22, lördag, kl. 16 Förtjänstmärken 

22, lördag, kl. 16-18 Ledarinvigning 

25, tisdag Föräldragillet: Uppstartsmöte (Preliminärt datum) 

September  

4, fredag Terminsprogram till arbetsgruppen för hemsida och information: 
terminsprogram@wasakaren.se 

8, tisdag Kårstyrelsemöte, KS 

21, måndag Scouternas fredsdag, i Sverige också 100% scout 

23, onsdag Kårstyrelsemöte, KS (Få ut kallelse till kårstämman 4 veckor innan) 

25, fredag Sista dag att avanmäla sig om slutat. Kontaktuppgifter korrekt i 
Scoutnet 

25, fredag Lovdag i skolan 

28, måndag Sista anmälningsdag till Upplandskurserna 2020? 

Oktober  

3, lördag Hösthornet (Inställt) 

11 söndag Björnkampen, Tävling för Wasas spårare och upptäckare 

14, onsdag Motionsstopp till kårstämman (3 veckor innan) 

14, onsdag,  
kl. 19-21 

Distriktet ordnar ledar-/grenträffar 

17 – 18, 
Lördag - Söndag 

JOTA-JOTI 

20, tisdag KS (Svara på motioner och skicka handlingar 2 veckor innan) 

https://d.docs.live.net/1c800cc2dffb86dc/Dokument/Scout/KS%202018-12-12/www.wasakåren.se
mailto:terminsprogram@wasakaren.se
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När Vad 

26 – 30, (v44) Höstlov 

November  

4, onsdag Kårstämma (Budget 2021, Verksamhetsplan, Medlemsavgifter, 
Propositioner & Motioner samt handlingarna till 
Demokratijamboreen) 

14 – 15,   
Lördag – Söndag 

Upplandskurserna 2020, Sigtuna folkhögskola (Inställda, nästa 2021) 

21 – 29, 
Lördag – Söndag  

Demokratijamboree och Scouternas stämma, Obs. Digitalt 

30, måndag Kårstyrelsemöte, KS (Preliminärt datum) 

December  

6, söndag 
kl. 11:00-15:00 

Scouternas Julmarknad? 

16, onsdag Ljus i Nåntuna, terminsavslutning 

31, torsdag Närvaroregistrering klar 

Januari  

11, måndag Kårstyrelsemöte, KS (Preliminärt datum) 

16, lördag Terminsupptakt för Funktionärer, Ledare, Utmanare och Rovers i 
Djupviken. Reflektion på hösten, Informationsutbyte och planering. 

 

Andra möjligheter: 

TG Treklöver Gilwell Norden (Treklöver-Gilwell Nordic) Summer 2021 – 

Anmälan 1 september – 15 november 2020 

För scoutledare som varit ledare minst 3 år och bör vara 23+ år. English 

Leda scouting Leda scouting i korthet, Vallentuna 

Sista anmälningsdag 30 september 2020 

Värdebaserat ledarskap Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad ledarskapsutbildning för unga 

ledare i ideell sektor. Den riktar sig till dig som har ett ledaruppdrag och 

som vill utvecklas och utmanas i ditt ledarskap. 

Sista anmälningsdag – 23 augusti 2020 

Ordförandeprogrammet Ordförandeprogrammet är en utbildning för unga ledare i civilsamhället. 

Du måste inte vara ordförande idag, men du behöver vara intresserad av 

ledarskap och kanske ha en ambition om att vilja bli ordförande framöver. 

Sista anmälningsdag – 7 september 2020 (sen ansökan i mån av plats) 

Gröna spåret  Ansökan nu – 31 mars 2021, för scouter fyllda 18 år vid spårstart 

Snåriga skäggen Sista anmälningsdag – xx januari 2021, för utmanare, rover och ledare 

HHiSS HHiSS är en tävling för Utmanare, Rover och Ledare i Stockholms 

innerstad, man tävlar patrullvis. 

Sista anmälningsdag – 14 september 2020  

https://d.docs.live.net/1c800cc2dffb86dc/Dokument/Scout/KS%202018-12-12/www.wasakåren.se
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/tg-norden-treklover-gilwell-nordic-summer-2020/
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-korthet-vallentuna/
http://www.scouternasfolkhogskola.se/profil/vl/
http://www.scouternasfolkhogskola.se/profil/ordforandeprogrammet/
http://gronasparet.scout.se/
https://scoutkansliet.se/snariga-skaggen/
https://sodertorn.scout.se/arrangemang/hhiss/
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Anpassat ledarskap Webbkurs 

Välkommen till Anpassat ledarskap – webbkurs 

Här lär du dig anpassa ditt ledarskap så att det funkar bättre för barn och 

unga med till exempel ADHD eller autism. I kursen ingår metoder som 

underlättar för alla i gruppen, både ledare och deltagare. Kursen vänder sig 

till ledare för barn och ungas fritid, och är skapad av Scouterna och 

Friluftsfrämjandet. 

Trygga Möten Webbkurs 

https://d.docs.live.net/1c800cc2dffb86dc/Dokument/Scout/KS%202018-12-12/www.wasakåren.se
https://scouterna.luvit.se/anpassat/index.aspx?ReturnUrl=%2fanpassat
https://scouterna.luvit.se/tryggamoten/index.aspx?ReturnUrl=%2ftryggamoten%2factivitycentre%2factivitycentre.aspx

