
Hur kan man bidra till Hedvig Eleonora scoutkårs verksamhet? 
All hjälp är värdefull för oss som kår. Vi har valt att presentera de olika sätt man kan engagera sig i och 
stötta vår verksamhet i 4 olika kategorier. Har du frågor kring någon av dessa är du varmt välkommen att 
kontakta en av kårens ledare eller kårstyrelsen, så guidar vi dig rätt! 


Scoutledare

Som ledare i kåren blir du en del av ett ledarteam, 
som hjälper och stöttar varandra, planerar de 
möten scouterna deltar på och ansvarar för att 
verksamheten rullar på. Våra scoutledare är 
värdefulla nyckelpersoner i kåren och viktiga 
förebilder för scouterna. Ingen är för gammal för 
att bli scout och dina ledarkollegor kommer att 
visa dig vad du behöver veta. Det finns möjlighet 
att vara ledare för samtliga avdelningar i kåren, 
och olika åldersgrupper ger olika utmaningar.  
 
Passar dig som:
• Är intresserad av friluftsliv och vill lära dig mer 

om det
• Tycker om att vistas bland barn och unga
• Tycker att det är utvecklande att lära av och 

med barnen

Vad krävs av dig:
• Att du går Scouternas kurs Trygga möten samt 

lämnar in ett utdrag ur belastningsregistret till 
kårstyrelsen

• Att du har tid att komma på en majoritet av 
terminens ca 15 träffar

• Att du vill vara scoutledare

Mötesförälder

Om scoutledande och scouting känns lockande men 
inte riktigt går ihop med livspusslet just nu kan detta 
mycket väl vara helt rätt! På många av våra möten har 
vi behov av att vara flera vuxna på plats. Det kan 
handla om att hjälpa till att hålla ordning så att alla 
hänger med, leda en station efter instruktioner eller 
vara beredd att hjälpa till vid till exempel eldnings- eller 
knivövningar, där antalet vuxna avgör om vi kan 
genomföra övningarna utan att tumma på säkerheten. 
Du kommer bli noggrant informerad om vad som 
förväntas av dig på just det mötet och få tydliga 
instruktioner om vad du förväntas göra. På plats finns 
också alltid utbildade ledare från kåren som hjälp och 
stöd. Som mötesförälder är du med och verkställer 
planeringen och möjliggör för oss att skapa en både 
spännande och säker verksamhet. 

Passar dig som:
• Tycker att det är roligt att se scouterna utvecklas och 

att få se verksamheten inifrån
• Vill lära dig nya saker

Vad krävs av dig:
• Att du kan avsätta en kväll eller helgdag vid minst ett 

tillfälle under terminen

Support

Runt vårt primära ledaruppdrag finns en del 
insatser som höjer och förbättrar verksamheten, 
men inte är kopplat till avdelningsmötena. Som 
ideell förening letar vi hela tiden efter nya 
förmågor och kunskaper som kan lyfta vår kår 
(kanske har du från ditt jobb eller andra 
föreningar erfarenhet av t ex grafisk formgivning, 
redovisning och ekonomi eller renovering). En 
annan viktig hjälp för oss är om man kan delta 
som kontrollant vid de scouttävlingar som hålls 
vår och höst eller åka med som matlag på till 
exempel en övernattning med avdelningen. Detta 
stöd gör att vi ledare kan lägga tid på att skapa 
bra verksamhet istället för ”kringuppgifter”.

Vad krävs av dig: 
• Att du är beredd att spendera ett par timmar per 
termin med att förstärka vår verksamhet

Kårfunktionär

Hedvig Eleonora Scoutkår är en ideell förening med 
närmare 100 medlemmar. Vår största utgift är 
lokalhyran och vår största inkomst är stadsbidragen för 
verksamheten. Kåren anordnar en gång per år en 
julbasar som också är viktig för att visa upp kåren och 
få in pengar till verksamheten. Basaren behöver varje 
år hjälp av frivilliga som t ex bakar, säljer under 
basaren, transporterar saker, kokar kaffe, kör material 
till förråd och soptipp och skänker saker. Två gånger 
per år anordnas också arbetsdagar på kårens 
scoutgård Påta i Åkersberga, där vi bäddar för 
verksamheten genom att t ex röja sly, klippa gräs, måla 
och genomföra olika renoveringar, vilket brukar vara 
oerhört uppskattade dagar av de föräldrar, ledare och 
scouter som deltar och inte kräver några förkunskaper. 

Vad krävs av dig:
• Att du minst en gång per år kan delta vid kårens 
arrangemang



Intresseanmälan för att engagera sig i Hedvig Eleonora scoutkår 

Namn:_____________________________________________


Mobilnummer_______________________________________


Mailadress:_________________________________________


Scoutledare 

 Som scoutledare för Småkrypen

 Som scoutledare för Hjortarna

 Som scoutledare för Skogsfåglarna

 Som scoutledare för Snobben


Mötesförälder 

 Jag vill hjälpa till på enstaka möten, helst på avdelning ___________________________


Support 

Jag kan hjälpa till:


 Med att åka med till Scouternas höstdag

 Med att vara tävlingskontrollant på Scouternas natt

 Med att laga mat eller vara hjälpledare på utfärd 
 Med att köra material eller handla mat till utfärd

 Med att köra hem material från utfärd

 Jag har ett eget förslag på hur jag kan bidra till kårens verksamhet


Kårfunktionär 

Jag kan hjälpa till:


 Inför julbasaren (t ex plocka fram och sortera varor, bygga upp försäljningsstånd, planera, baka)

 Under basaren (t ex koka kaffe, ta emot betalning för varor, hålla snyggt i basarlokalen)

 Efter basaren (t ex plocka ner försäljningsstånd, köra till tippen och kårförrådet*, sortera kvarvarande         
produkter efter försäljningen, städning)

 Jag är intresserad av ett uppdrag i kåren ang t ex materialförvaltning, ekonomiansvar, lokalansvar eller 
övrigt intresseområde

 Som deltagare på kårens arbetsdag på Påta



