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Verksamhetsplan 2019 – 2020
Avdelningarnas scoutverksamhet
●

Antal avdelningar och ledarbesättning (styrelsen ansvarar)
○ Medlemsantalet ökar och vi har några scouter på kö (idag 142 medlemmar och 9
scouter i olika åldrar på kö).
○ Förbered höststarten-19 under våren-19 för att planera för eventuellt behov av
ytterligare avdelningar och intag av nya ledare i form av föräldrar.

●

Bro-uppgift
○ Avdelningarna ansvarar för att planera in bro-uppgift under VT19 för att underlätta
uppflyttning av scouter till HT19

Kårgemensamma aktiviteter
●
●
●
●
●
●
●

Distriktsläger Göteborg2019 på Kragenäs (lägerkommitté finns)
Tunnbrödsbakning i slutet av november månad. (styrelsen hanterar planeringen)
Terminsavslutningar HT19/VT20
Kårhelg vintern 2020 (separat lägerkommitté krävs)
Kårläger 4d VT19 (separat lägerkommitté krävs)
Durham sommar 2020 (Äventyrare)
Arken resa sommar 2020

Kårutveckling
●
●

●
●

Upptaktsträff HT19 (men avdelningsplanering för HT19 bör vara klar VT19)
Fortsatt fokus på ledarutveckling
○ Utbildningar och utveckling för befintliga ledare
○ Introduktionsplan för nya ledare
Fortsatt kontakt med kommunen om underhåll och tekniska installationer
Fortsatt fokus på att tydliggöra, skärpa och förenkla kårens rutiner
○ Dokumenthantering Google samt GDPR
○ Sensus, lokalt aktivitetsstöd och statsbidrag
○ Scoutnet, bättre ordning på roller
○ Åtkomst till Google drive (gå ifrån att alla har kårens inloggning till delning och
åtkomst via personliga konton)
○ Uppdatera Kårhandboken med avseende på vad som ingår i styrelsen olika roller
och lägg in eller ta fram rutiner för:
■ utlägg/kvittohantering
■ checklista för säkerhet vid utfärder och läger
■ hantering av dokumentation på genomförd utbildning i Trygga möten
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■

●
●
●
●
●

hantering av kontroll av registerutdrag för ledare (enligt scouternas
rekommendation)
■ hantering av kontroll av kreditupplysning för firmatecknare
Starta projekt för att ersätta baracken
Slutför beslut på Kårstämma 2018 om att ordna eldstad på tomten vid scoutstugan.
Utveckla kårarbete för att nå mångfaldsmålet i visionen för 2020.
Skötsel av Vargfjället (kårens åtaganden och status på dessa)
Fortsatt utveckling av kårens material
○ Ta fram en inventarielista för större inventarier (tält mm). Dessa ska föras in i
balansräkningen.
○ Fortsatt genomgång av vad vi har i förråd, sortering och utgallring av onödigt
material.
○ Fortsatt materialförnyelse enligt KS-protokoll 2019-02-07 och vidareutvecklad plan
för materialanskaffning.
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