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Syftet med den Värmdö sjöscoutkårs ledarpolicy är att kåren har en gemensam syn på vad en 
ledare är och vad som förväntas av personer med den rollen. Tydlighet internt och externt ger 
kåren en möjlighet att ge rätt stöd till både unga ledare och vuxna ledare i deras respektive 
ledarutveckling. En ledarskapspolicy är en av många delar som ska bidra till att kåren kontinuerligt 
utvecklar och förbättrar scoutprogrammet. 
 
Vem är ledare 
I Värmdö Sjöscoutkår är du ledare när du är myndig, är betalande medlem och har en aktiv roll i 
kåren.  
 
Som ledare kan du ha en eller flera roller, här nedan ett axplock av de roller som Värmdö Sjöscoutkår 
har i verksamheten;  

• Att vara med i ett ledarteam i avdelningsverksamheten med barngrupper 
• Att hjälpa till med arbete på Avantibåtarna, “Båtgruppen” 
• Att hjälpa till med arbete i lokalen, “Stuggruppen” 
• Att hjälpa till med arbete på Optimisterna, “Optimistgruppen” 
• Att hjälpa till med arbete på Kanoterna, “Kanotgruppen” 
• Att vara med och sköta kommunikation på webbplats och sociala medier 
• Att vara med och ordna kårarrangemang som tex St. Georg, julavslutning, julmacka 
• Att hjälpa till med skötsel av kårens lägermaterial såsom tält mm 
• Att bli “specialist” på något man är intresserad av och besöka avdelningarna och föra sin 

kunskap vidare till scouterna 
• Att planera och genomföra tävlingskontroller på tex Nackafejden, Scouternas Dag eller 

Scouternas Natt 
• Arbeta med verksamhetsbidrag och medlemsregistrering 
• Arbeta i styrelsen 
• Arbeta med utbildning 

 

 
Vad är en ledares uppgift och ansvar? 
En ledare ska vara en vuxen förebild för de ungdomar som finns i vår verksamhet, acceptera 
scouternas värderingar och efter bästa förmåga följa scoutlagen. 
 
En ledare i Värmdö Sjöscoutkår förväntas lära sig om och praktiskt använda scouternas värderingar, 
målspår och metoder. 
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En ledare i Värmdö sjöscoutkår ska, för att få vara ledare eller hjälpledare, ha signerat dokumentet 
”Ledarintro_v1.0”. Dokumentet ska även signeras av närmaste AL som är godkänd av kårstyrelsen. 
Det signerade dokumentet scannas och mailas till styrelsen@varmdoscout.se 
 
Värmdö Sjöscoutkår erbjuder kurser åt ledare och ledarteam. För detta ansvarar styrelsen och KUL 
till vilka ledaren också kan vända sig till vid frågor och funderingar om ledarskap och scouting. 
 
En ledare i Värmdö Sjöscoutkår går kursen ”Trygga Möten” vart tredje år och arbetar utifrån den i sitt 
ledarskap. En ledare i Värmdö Sjöscoutkår visar upp utdrag ur polisens belastningsregister varje höst 
senast 1/10. AL visar sitt utdrag för KO, ledare på avdelning visar för sin AL, övriga ledare omnämnda 
ovan visar för KO. KO visar sitt utdrag för styrelsen. 
 
För den som är regelbundet aktiv i ett ledarteam på en avdelning, som betalande medlem eller som 
stödjande förälder, är det obligatoriskt att gå den internetbaserade kursen Trygga Möten inom en 
månad från att denne börjar som ledare och dessutom göra om detta vart tredje år 
 
Rollbeskrivning ansvarig AvdelningsLedare ’AL’ 
 
Varje ledarteam har en ansvarig AvdelningsLedare (AL). AL föreslås av ledarteamet och godkänns av 
styrelsen. Styrelsen delegerar därmed ansvaret för avdelningen till AL. I förekommande fall kan även 
styrelsen “rekrytera” en AL om ledarteamet själv inte har ett förslag. En avdelning utan AL får ej 
bedriva verksamhet. 
 
AL ansvarar för avdelningen och att det finns ett fungerande ledarteam.  
AL har också ett ansvar att tillse att olika uppgifter inom ledarteamet utförs.  
Bland dessa uppgifter tillhör avdelningens administration de viktigaste, vilket innefattar 
avdelningskassan, bidragsansökningar (inkl. närvaro, patrullårsmöten), medlemsregistrering i 
Scoutnet samt föräldrakontakt.  
Ledarteamet fördelar lämpligen uppgifterna på olika personer. Till dess att AL utsett personer på 
nedan poster ansvarar AL för dem. När AL utsett en person är ansvaret för området delegerat. En 
person kan ha flera poster. 
 
AL utser avdelningens:  

• Vice AL 

• Kassör 

• Sjösäkerhetsansvarige (för att få vara sjösäkerhetsansvarig krävs att man uppfyller kraven i 
Värmdö sjöscoutkårs sjösäkerhetsbestämmelser).  

• Säkerhetsansvarige 

• Tältansvarige 

• Båtansvarige 

• Stugansvarige 

• Webbansvarige 
 
AL har kännedom om scouternas program och värderingar samt Värmdö Sjöscoutkårs beslutade mål 
och visioner, och ser till att avdelningsverksamheten bedrivs enligt dessa. Det kan till exempel 
innebära att AL bör vara engagerad i planeringen av verksamheten eller att AL verkar för att övriga i 
ledarteamet ska lära sig mer om detta. 
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AL ansvarar för att alla ledare i ledarteamet på avdelningen har signerat dokumentet 
”Ledarintro_v1.0”. Dokumentet ska även signeras av AL själv när denne är godkänd av kårstyrelsen.  
AL ansvarar också för att förälder som hjälper till i verksamheten, innan deltagande i arrangemang, 
men som inte är en betalande medlem, genomför Trygga Möten inom en månad efter det att 
föräldern börjat i verksamheten. AL har även till uppgift att titta på det utdrag från polisens 
belastningsregister som varje ledare ska visa upp årligen. Endast de ledare som inte har anmärkning i 
det registret får vara ledare i Värmdö Sjöscoutkår. AL visar upp sitt utdrag för kårordförande, KO. 
 
AL ansvarar för att det inför varje utflykt, hajk eller läger görs en riskinventering och planering för att 
undvika eller minimera de identifierade riskerna samt att till kårstyrelsen skicka riskinventeringen 
och hajkmeddelande i god tid innan (1 vecka) utfärd. Se dokument ”Utfärdsplanering med 
riskinventering för en säker verksamhet i Värmdö sjöscoutkår”. 
 
På avdelningar där det finns en utmanarscout som är aktiv i ledarteamet bör AL se till att det finns en 
fadder som ser till att den unga ledaren får aktivt stöd och coaching. AL kan alltid vända sig till 
kårstyrelsen för att få stöd i att genomföra sitt ansvar. 
 
Checklista: 

o AL har kännedom om scouternas program och värderingar samt Värmdö Sjöscoutkårs 
beslutade mål och visioner 

o Gör riskinventering för varje utflykt och hajk 
o Ledarintrodokument signerat för alla ledare 
o Ansvarsområden fördelade 
o Medhjälpande föräldrar har gjort Trygga mötenkursen och visat upp 
o Ung ledare har coachning 

 

 
Utmanare aktiv som ung ledare (innan fyllda 18) 
En utmanarscout i Värmdö Sjöscoutkår förväntas under sitt andra år prova på att vara aktiv som 
ledare på avdelning eller i en annan funktion i kåren. Detta ser kåren som en naturlig del av scouters 
personliga utveckling och ett sätt för scouten att växa in i en roll där scouten vid vuxen ålder kan ta 
ansvar för en funktion i kåren. Utmanarscouten som provar på en funktion i kåren refereras i detta 
dokument som ung ledare.  
 
Tidpunkten för när utmanarscouten provar på att vara ung ledare anpassas utifrån individens och 
verksamhetens behov. Utmanarledaren har ett ansvar att utmanarscouten får prova på en roll som 
passar scouten, att koordinera detta med AL på avdelning eller ansvarig funktionär, samt att följa upp 
att scouten får en bra utveckling i rollen. 
Den som är ung ledare i avdelningsverksamheten bör börja på spårar- eller upptäckaravdelning. 
 
 
Äventyrare aktiv som assistent (innan fyllda 16) 
En äventyrarscout i Värmdö Sjöscoutkår förväntas under sitt andra och tredje år prova på att vara 
aktiv som assistent på avdelning eller i en annan funktion i kåren. Detta ser kåren som en naturlig del 
av scouters personliga utveckling och ett sätt för scouten att växa in i en roll där scouten vid vuxen 
ålder kan ta ansvar för en funktion i kåren. (Äventyrarscouten som assisterar på en funktion i kåren 
refereras i detta dokument som ung ledare.) 
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Tidpunkten för när äventyrarscouten provar på att vara assistent anpassas utifrån individens och 
verksamhetens behov. Äventyrarledaren har ett ansvar att äventyrarscouten får prova på en roll som 
passar scouten, att koordinera detta med AL på avdelning eller ansvarig funktionär, samt att följa upp 
att scouten får en bra utveckling i rollen. 
Den som är assistent i avdelningsverksamheten bör börja på spårar- eller upptäckaravdelning. 

 
 

Kompetensutveckling för ledare 

 
Alla ledare och unga ledare, oavsett funktion, uppmuntras att gå kursen Leda Scouting. 
Leda Scouting är en grundläggande kurs i vad scouting är, omfattande ca en helg.  

 
En mer omfattande utbildning inriktad mot avdelningsverksamhet är kursen Leda Avdelning, som 
finns som veckolång variant på sommaren eller tredelad kurs omfattande ca tre helger. 
Scouterna har två högre ledarskapsutbildningar, Värdebaserat Ledarskap och Treklöver Gillwell. 
Ledare som vill ta nästa steg i sin utveckling uppmuntras gå dessa kurser. 
 
Värmdö Sjöscoutkår betalar vissa utbildningar åt sina ledare. 

 
En ny ledare som t.ex. är ny i Värmdö Sjöscoutkår eller ny i Scouting, vänder sig i första hand till sitt 
ledarteam, t ex AL, för att få nödvändig vägledning. Alla nya ledare erbjuds kursen “Ny i kåren” som 
är en lokalt arrangerad kurs på ca 2 tim.  
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