Checklista för att fundraisa
pengar till scoutäventyr
Generellt:
� Börja i god tid - långt innan ni vet vem som
skall åka
� Sätt upp tydliga regler för hur insamlade
pengar fördelas. Vad händer om man är sjuk?
Inte vågar knacka dörr? Inte skall med på
storlägret?
� Engagera föräldrarna på avdelningen. En
bra fördelning är att låta kåren stå för
fondsökande, men att försöka lägga ansvaret
för andra pengainsamlande aktiviteter på
scouterna med stöd av deras föräldrar.
Söka fonder:
� Besök Länstyrelsens hemsida för en lista
över alla fonder och stipendier. Sök på ord
som t.ex. läger, internationellt, barns vård och
fostran.
� Vi kan inte rekommendera att betala
“fondsökartjänster”, då du kan få tag i samma
information själv.
� Gör en tidslinje över fonderna ni vill söka,
deras deadlines och beslutsdatum. Börjar man
i tid hinner man ju söka flera gånger. Bevaka
noggrant och ofta.
� Lägg ner lite tid på att ta fram bilagor som
ofta är desamma som skall skickas med
ansökan (årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse, registreringssbevis
etc). Detta tar ofta längre tid än man tror.
� Om ni får nej, analysera svaret. Delar
fonden inte ut pengar till utlandsresor, sök till
nästa års sommarläger i Höör istället.
� Om ni får ja, ta er tiden att tacka ordentligt
och berätta hur stor skillnad deras bidrag gör
för scouterna.

� Planera hur ni skall redovisa till fonden
efteråt. Förbered scouterna på att “inget är
gratis” och att de kanske skall föra loggbok,
göra en presentation eller på annat sätt
återkoppla till bidragsgivaren efteråt. Notera
tiden då detta skall skickas in i er tidslinje och
bevaka noggrant.
Efter äventyret:
� Slarva inte med återrapporteringen till
fonderna eller stipendierna. Det kommer öka
era chanser att söka på nytt.
� Be gärna scouterna som varit iväg på
äventyr att besöka de yngre scouterna för att
berätta för de. Det föder inspiration.
Pengainsamlingsaktivtieter:
� Brainstorma med scouterna - vilka aktiviteter
passar gruppens sammansättning och
styrkor?
� Var inte negativt inställd till “skitjobb” då
detta bygger nätverk som kan löna sig
framöver.
� Ta kontakt med kommunen, Lions och
företag i närmiljön för att fråga om ni kan bidra
med er tid i utbyte mot föreningsbidrag.
Exempelvis städa efter Kulturdagen eller
inventera på Nyårsdagen.
� Följ sidor på Facebook där jobbannonser för
scouter publiceras.
Exempel på aktiviteter:
➔ Ordna ett scoutarrangemang (hajk,
filmläger etc)
➔ Disco (för kåren, skolan eller orten)
➔ Parkeringsvakter
➔ Inventera i butik
➔ Julmarknader
➔ Korvgrillning
➔ Försäljning av produkter (kakor,
Newbody, korv, toalettpaper, kryddor
etc)

