
VERKSAMHETSPLAN
2021-07-01  -  2022-06-30

Kårstyrelsen ser fram emot ett roligt och  innehållsrikt verksamhetsår tillsammans med alla kårens 
medlemmar i olika åldrar och tillsammans med alla föräldrar som hjälper till i kåren på olika sätt.

VERKSAMHET
Avdelningarna
Kåren kommer att: 

* Under året bedriva verksamhet i separata avdelningar för åldersgrupperna Spårare, Upptäckare, 
Äventyrare, Utmanare och Rover.

* Fortsätta med Familjescouting  

* Jobba efter scouternas program och använda märkessystemet.

* Verka för att alla avdelningar har en eller flera övernattningar och/eller hajker under terminerna, 
anpassade till respektive åldersgrupp.

* Verka för att alla avdelningar har ett klättermöte under verksamhetsåret
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Läger, arrangemang och andra gemensamma aktiviteter
Kåren planerar att:

*  Förbereda för att åka på Tricamp i Holland sommaren 2022

(verksamhetsåret 2022-2023)

* Åka på något mindre läger sommaren 2022 med de yngre scouterna

som inte får åka med på Tricamp

* Genomföra ett kårläger under vårterminen 2022

* Erbjuda deltagande i arrangemang anordnade av andra kårer och distriktet samt arrangemang på 
nationell och internationell nivå. Exempel på sådana arrangemang är Hajk-DM och Äventyret.

* Anordna jubileumsfirande i form av en kårdag under hösten.

* Anordna en aktivitet i Positivparken under hösten och utveckla samarbetet med Positivparken

* Anordna någon ledaraktivitet varje termin.
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Kåren
Styrelsemöte kommer att hållas ca en gång/månad. Till ett styrelsemöte/termin bjuds representanter från 
avdelningarna särskilt in, men alla medlemmar är välkomna även till övriga styrelsemöten.

Ett gemensamt terminsplaneringsmöte för kårens ledare hålls i början av varje termin. På detta möte 
planeras gemensamma aktiviteter in, och ansvariga för aktiviteterna utses. Mötet ger också avdelningarna 
möjlighet att samordna sin verksamhet, t:ex övernattningar och klättermöten.

Kårstämma kommer att hållas enligt kårens stadgar.

Kåren planerar att skicka delegater till distriktsstämmorna. 

REKRYTERING
Rekrytering av barn kommer endast att göras om behov skulle uppstå och då i första hand genom 
kompisrekrytering. Fokus kommer istället att ligga på rekrytering av fler ledare, och där är familjescouting 
en viktig del.

Kåren har som målsättning att:

* Rekrytera och utbilda ytterligare någon/några ledare
* Rekrytera fler barn till avdelningarna om behov uppstått
* Bibehålla ett väl fungerande kösystem till avdelningarna med hjälp av Scoutnet.
* Både intresseanmälan till kåren och registrering av nya medlemmar görs av 

målsman eller medlemmen själv direkt i Scoutnet
* Jobba med att bibehålla utmanare/roverscouter i olika roller i kåren, t:ex som 

avdelningsledare eller i styrelsen

MARKNADSFÖRING/KOMMUNIKATION
Kåren har som målsättning att:

 Ha en uppdaterad hemsida där man alltid kan komma i kontakt med kåren om man vill bli 
medlem samt få löpande information från kåren och avdelningen. 

 Vara uppdaterad på sociala medier
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LEDARUTVECKLING
Kåren kommer att:

 Erbjuda ledare och utmanare att delta i distriktets ledarutbildningar.

 Erbjuda introduktion vid behov för föräldrar som vill bli ledare.

 Följa den policy som finns i scouterna vad gäller utbildning i Trygga Möten och uppvisande av 
registerutdrag från polisen.

EKONOMI
Kåren kommer att:

 Hålla medlemsregistret uppdaterat, så att fakturor kan skickas ut.

 Registrera närvaro och söka kommunalt aktivitetsbidrag samt lokalbidrag.

 Redovisa patruller till Scouterna för att söka statsbidrag.

STUGORNA
Målet är att hyra ut stugorna i minst samma omfattning som föregående år.

Kåren kommer att:

 Bedriva löpande underhåll på stugorna. Planen är att en nybildad stuggrupp ska ansvara för detta.

 Ordna en städdag i stugan varje termin. 

 Försöka involvera föräldrar mer i städning och underhåll

MATERIEL
Kåren kommer att se till att den materiel kåren har är funktionsduglig och åtkomlig samt att nytt materiel 
köps in vid behov. 
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