
 
 

Verksamhetsplan för Berga Scoutkår 2020 

Kårstyrelsen rapporterar   

Berga scouter fortsätter att växa! Vi är över 135 medlemmar varav knappt 90 unga 

samt 22 engagerade ledare, plus övriga funktioner såsom styrelse och julgrans-

försäljare. Under nästkommande verksamhetsår behöver Kårstyrelsen arbeta för att se 

till att Berga scoutkårs verksamhet fortsätter hålla en hög kvalitet och att ledare och 

scouter fortsätter känna en gemenskap, trots att verksamheten växer.  

Vi behöver anpassa vår verksamhet, läger och hajker för att vi alla ska få plats samt 

fortsätta arbeta för att behålla och attrahera nya ledare genom att se till att det är lätt, 

givande och utvecklande att vara ledare i Berga scoutkår. 

Om verksamhetsplanen 

Varje år fastställer kårstämman en verksamhetsplan som redogör för de viktigaste 

målen och stora aktiviteter under det kommande året. Verksamhetsplanen ligger till 

grund för kårens budgetarbete och ska leda styrelse och ledare i arbetet under året. 

Bergascouternas verksamhetsplan och mål. 

Verksamhetsplan för perioden 2020 bygger på tre strategiområden. Berga scoutkår har 

som mål att följa Scouternas verksamhetsplan med kårspecifika mål enligt tre 

strategiområden. Scouternas tre strategiområden i år är: 

 A. Scouterna utvecklas till förebilder 

 B. Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte 

 C. Fler ska få uppleva scouting 

A. Scouterna utvecklas till förebilder  

Scouterna förbättrar världen! Vi gör det genom att varje person som deltar i 

scoutverksamhet blir redo för livet, utvecklas till sin fulla potential och blir en aktiv 

världsförbättrare. Kraften i att alla scouter, var och en för sig, och alla tillsammans, 

utvecklas och tar aktiv del i samhällsutvecklingen. Den lilla handlingen får ringar på 

vattnet och kan förflytta berg.  

 mål: 

• Alla våra arrangemang ska vara utvecklande, utmanande, äventyrliga och säkra  

• Alla scouter ska erbjudas att delta på kårlägret 

• Våra ledarteam ska vara ålders- och könsblandade  



• Alla ledare ska gå eller ha gått kursen Trygga möten 

• Vi arrangerar ledararrangemang under terminen för att främja gemenskapen 

B. Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte.  

Grunden i scouterna är våra möten och det sociala samspelet emellan scouter och 

ledare. I alla våra möten upplever den enskilda scouten en verksamhet som är så bra 

att den inte kan tänka sig något roligare, mer spännande eller mer utvecklande. 

Scouten är delaktig i att skapa den verksamheten och stöttas av ledare som känner sig 

trygga och förberedda.  

mål:  

• Vi erbjuder scouterna ett program för vår verksamhet 

• Vi erbjuder utbildning för ledare som önskar  

• Alla ledare och, föräldrar som deltar, ska ha gått trygga möten kursen. 

C. Fler ska få uppleva scouting  

Vi vet att scouting förändrar liv och vill därför att allt fler får chansen att uppleva 

världens bästa fritid. Vi växer genom att vi präglas av mångfald, både i vilka vi vänder 

oss till och är öppna för men också i att det finns en mångfald i sätten att bedriva 

scouting. Bland föräldrar är vi en av de mest eftertraktade fritidsaktiviteterna för deras 

barn. 

mål: 

 • Vi ska arbeta för att kunna växa. 

 • Målet är att vårt medlemsantal ska kunna vara 40 spårare uppdelade på 2 

avdelningar. 40 upptäckare uppdelade på 2 avdelningar 30 äventyrare uppdelade på 

2 avdelningar och 20 utmanare och 35 ledare på våra avdelningar. 

• Vi ska ha låg medlemsomsättning  

• Vi ska ha en god förankring i närområdet och vara kända för att bedriva bra 

verksamhet för barn och ungdomar 

Förutsättningar 

 • Vi ska fortsätta arbetet med att göra det lättare att vara ledare genom tex rekrytering 

och kurser samt ledarträffar. 

 • Vi håller våra informationskanaler uppdaterade och aktuella genom styrelsen 

• Vi har god ekonomi, det vill säga vi ska utan svårighet klara minst ett årsverksamhet 

utan bidrag med bibehållen medlemsavgift 



 • Ledarna har strukturerad träff för planeringar och strävar efter att underlätta för 

avdelningarna genom att ha färdiga terminsprogram och samplanerade 

avdelningsmöten. 

 • Våra ledare och scouter ska ha stor förståelse för hur vi hanterar vår gemensamma 

materiel 

 • Vi ska ha god kontakt med kringliggande kårer, Scouterna i Sverige samt Nordöstra 

Götalands scoutdistrikt 

Marknadsföring och kommunikation 

• Styrelsen har i uppdrag att uppdatera hemsidan med aktuell information samt hålla 

kårpärmen aktuell. 

Föräldraengagemang 

• Ledarna ansvarar för att organisera ett föräldramöte / år där verksamhetsmål och 

organisation presenteras. 

• Föräldrar förutsätts att delta i underhålls och städtillfällen under året. 

• Föräldrar erbjuds att delta i kårlägret. 

Lägerverksamhet 

• Under våren erbjuds Kårläger 2020 i samarbete med Landeryds scoutkår. 

• Sommaren 2020 erbjuds ett fjälläventyr med möjlighet för Äventyrare och 

Utmanare att öva sig i arbete i sin patrull. 

• Hösten 2020 förbereds sommarläger 2021, förslagsvis utses två grupper som 

planerar kårläger respektive sommarläger i första hand Jamboree21. 

Scoutgården och förrådet 

• Underhålla och renovera vid behov. Styrelsen kallar till städ och renoveringsdagar. 

Ekonomiöversikt och bidrag 

• Kassör och styrelse presenterar en budget i balans 

o Varje avdelning kan till sin verksamhet beräkna kostnader motsvarande  

1500 kr/termin 

o Större kostnader för verksamheten tas upp för samordning mellan avdelningarna 

vid terminsplanering och upptakt. ex besök klätterhall, rep-verkstad etc.  

o Handkassan till respektive avdelningsledare sätts till 750 kr/termin för att 

underlätta administrationen. 

 

 



• Medlemsavgifterna  

o Årsavgift till 420 kr/år för scout respektive 180 kr för ledare (oförändrad) 

• Reparationer och underhåll 

o Under 2020 behöver skärmtak, entrégolv, belysningsarmaturer bytas och del av 

fasaden på förrådet. 

o Under 2020 tas underhållsplan för scoutgården fram. 

o Inbrottslarmets löpande hantering och kostnader ses över av styrelsen under året. 

• Material/utrustning  

o Utrustning som planeras för inköp, komplettering av stormkök, utrustning inom 

förrådet och mindre utrustningskomplettering (tex. tändstål). 

• Kursavgifter 

o Pengar till kursbidrag finns avsatta i budgeten. Mer info finns i budgetbilagan. 

• Läger/ hajkavgifter 

o Scoutkåren står för t.ex. ledares anmälningsavgift till kårläger, samt bidrag till 

avdelningarnas övernattningshyror, och till övriga läger och arrangemang.  

Se även budget och budgetbilaga. 

• Uthyrningar  

o Scoutgården hyrs fortsatt ut till körverksamhet måndag och tisdagkvällar samt 

till Scoutarrangemang, scoutkårer och ungdomsföreningar samt till medlemmar. 

• Julgransförsäljning 

o Julgransförsäljning planeras för genomförande i samarbete med Anders Ekberg.  

• Fonder/eget kapital 

o Innehavet av fonder industrivärlden C, och kapital insatt i bank kvarstår, 

styrelsen utreder under 2020 om möjliga alternativa investeringar för i första 

hand kapital i bank. 
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