
Verksamhetsplan 2021

Situation Covid-19
Verksamhetsplanen för Drottningstadens scoutkår 2021 utgår från vad som är planeringen
för 2021 men all verksamhet kommer behöver planeras utifrån rådande coronasituation och
de restriktioner som gäller. Anpassningar kommer troligen behöva göras under året för att
förhindra smittspridning såsom exempelvis digitala möten, verksamhet så mycket utomhus
som möjligt samt aktiviteter med egen avdelning istället för kårgemensamma.

Avdelningar
Under 2021 ska Drottningstaden bedriva kontinuerlig verksamhet som ska genomsyras av
scoutmetoden i form av avdelningsmöten varje vecka för åldersgrupperna:

● Spårare (åk 2-3)
● Upptäckare (åk 4-5)
● Äventyrare (åk 6-8)
● Utmanare (åk 9->)

Denna verksamhet ska ledas av utvalda ledarteam som planerar och organiserar mötena.
Alla ledare ska ha gått Trygga möten och vara ansedda som lämpliga av kårstyrelsen. Under
2021 har vi ambitionen att starta igång en roververksamhet.

Ekonomi
Efter flytten till borgarparken har scoutkåren fått betydligt högre hyreskostnader. Under 2021
kommer vi att fortsätta arbeta med att se över hur vi får fler inkomstkällor, tex med
donationer.

Ledarstöd och ledarvård
Under året ska ledarträffar anordnas där ledarna får möjlighet att möta andra ledare för
diskussion, idéutbyte och utbildning. Drottningstaden ska under 2021 anordna
trivselaktiviteter för alla aktiva ledare/funktionärer en gång per termin som uppskattning för
det arbete som de har utfört under terminen.

Drottningstaden ska under 2021 stödja ledare genom att subventionera kurser och informera
om tillgång till kurser, bland annat Trygga Möten men också andra ledarutbildningar.

Under året ska vi jobba för att få in fler vuxna och föräldrar att stötta verksamheten.



Lokal
Under 2021 kommer styrelsen arbeta för att stabilisera verksamheten i befintlig lokal samt
fortsätta diskussion med kommunen angående framtida lokal och ekonomi för
Drottningstaden. Under 2021 kommer vi att bygga ett eget vindskydd på Borgarparken.

Styrelsen kommer arbeta för att stötta gårdskommittéen på Borgarparken med målet att ha
tre stycken gårds/fixardagar 2021.

Läger och arrangemang
Under 2021 är ambitionen att Drottningstaden ska åka på ett vårläger alternativt ha en
gemensam aktivitet (fysisk eller digital).

Sommaren 2021 planerar Drottningstaden att åka till kårlägervecka på Sjöröd. Sommaren
2021 planerar utmanarlaget att åka på Boomerang på Vässarö.

Under hösten 2021 ska Drottningstaden genomföra en kårgemensam aktivitet, till exempel
utflykt eller läger, för alla kårens medlemmar.

Miljöarbete
Under 2021 ska Drottningstaden fortsätta arbeta för att bedriva verksamhet på ett
miljövänligt sätt. Ett praktiskt exempel på detta är policyn med mer vegetarisk kost
(kårstämmobeslut 2018 om minst 50% vegetarisk mat på våra arrangemang). Ett annat är
att möjliggöra samåkning till arrangemang.

Rekrytering
Under 2021 ska Drottningstaden arbeta aktivt för att rekrytera ledare, föräldrar och scouter
från alla samhällsgrupper som finns i närområdet. Rekryteringen ska genomföras genom
t.ex. vid skolbesök och närvaro vid lokala arrangemang på Norra Fäladen. Rekrytering av
vuxna / föräldrar kan även ske vid arrangemang och/eller föräldramöten.

Styrelsen
Styrelsen ska under året fortsätta att ha ett arbetssätt med syfte att bedriva ett
styrelsearbete där styrelsemedlemmarna är engagerade och tycker att arbetet är givande.

Styrelsen ska också se över hur överförandet till den efterträdande styrelsen ska kunna ske
på ett smidigt och bra sätt. Styrelseåret ska börja med en arbetshelg om möjligt.



Samhällsengagemang
Under 2021 kommer Drottningstaden se över hur vi kan fortsätta med
samhällsengagemang. Tidigare år har vi exempelvis sålt majblommor och haft Lucia på
äldreboenden.

Styrelsen ska tillsammans med Pollinatorum och Anna-Frida Abrahamsson utreda
möjligheten till samarbete för att öka kunskap och intresse inom ämnet pollinatörers
betydelse i naturen.


