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Förord 
Styrelsen för Göteborgs scoutdistrikt arbetar med att tydliggöra distriktets vision och syfte: visionen beskriver 

den långsiktiga målsättningen med verksamheten och syftet beskriver vad distriktets ska göra. 

Med vision och syfte som grund kan vi identifiera strategiområden som i sin tur kan brytas ner till kort- och 

långsiktiga mål, vilka vi vill omsätta i aktiviteter som i sin tur kan utvärderas genom indikatorer.  

“Nuläget bestämmer inte vart man är på väg, utan bara var man startar”. 

Fri översättning av Nido Qubein 

Verksamhetsplanen för 2022 bygger alltså på den vision vi identifierat, samt som innan Scouternas strategi med 

den övergripande visionen ”unga som gör världen bättre” och uppdraget ”att utveckla unga”. 

Distriktets verksamhetsplan för 2022 är utöver styrning för distriktsstyrelsen och övriga aktiva i distriktet även 

en del i distriktets roll att underlätta såväl för enskilda scouter som för scoutkårer att uppfylla vårt 

gemensamma uppdrag och vision. 

De aktivitetsexempel som finns för varje område under rubriken “Exempel på aktiviteter” syftar till att visa på 

vad distriktet kan, och kommer att, sträva efter för att uppfylla visionen. 

Prioriteringen av aktiviteterna kan komma att göras av styrelsen i mån av resurser, främst i form av ideell tid 

och/eller finansiering. Eftersom det är exempel kan också andra aktiviteter genomföras i linje med strategin och 

annat strykas.  

De indikatorer som finns för de flesta områden under just rubriken ”Indikatorer” syftar till att visa på vad 

distriktet siktar på att uppnå. Det är ett sätt att enkelt kunna mäta verksamhetsplanen kontinuerligt för att 

prioritera pågående arbete samt utvärdera om planen uppfyllts. Indikatorer som beskriver ökningar ställs mot 

verksamhet tidigare år, dock skall man komma ihåg att 2021 inte var ett normalt år och det återstår att se vad 

det nya normalläget blir. 

Göteborgs scoutdistr ikts styrning 
Göteborgs scoutdistrikt styrs av några grundläggande dokument och principer 

• Scoutlagen 

• Scouternas stadgar 

• Göteborgs scoutdistrikts tilläggsstadgar 

• De av styrelsen fastställda policydokumenten 

Indirekt innebär ovanstående att vi också arbetar inom Scouternas fram till 2025 fastställda strategiområden: 

• Scouterna utvecklas till förebilder 

• Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte 

• Fler ska få uppleva scouting 
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Vision,  syf te,  strategiska mål  och arbetssätt 
Ur vision och syfte är tre strategiområden definierade, vilka utgör grunden för den årliga 

verksamhetsplaneringen nedbruten till mål inom distriktets olika verksamhetsområden.  

Vision – den långsiktiga målsättningen med verksamheten 

Göteborgs scoutdistrikt skall verka för ökad gemenskap och stärka scouting och dess förutsättningar inom vårt 

geografiska område. Distriktet vara en naturlig mötesplats för scouter och kårer inom distriktets område. Vi skall 

erbjuda och möjliggöra gemenskap och äventyr genom arrangemang och samverkan. 

Syfte – vad distriktets ska göra 
Göteborgs scoutdistrikt har som syfte att tillhandahålla mötesplatser för scoutkårerna inom sitt geografiska 

område. Detta sker genom att vara med och driva Scouternas Hus som en samlingsplats, Kragenäs som en 

gemensam lägerplats, arrangemang, aktiviteter, utbildningar samt verksamhet för rover- och utmanarscouter. 

Distriktet skall även stödja och företräda kårerna efter deras önskemål och behov. 

Distriktets strategiområden 

1. Distriktet är en naturlig mötesplats för samarbete, möten och äventyr 

2. Distriktet breddar utbudet av scoutaktiviteter  

3. Distriktet är en attraktiv, utåtriktad, effektiv och betydelsefull organisation för medlemmar och ideella 

samt en god arbetsgivare 

Våra arbetssätt 

• Vi engagerar personer i olika åldrar och inom hela distriktets område, med speciellt fokus att nå alla 

inom det geografiska området 

• Vi samarbetar och stödjer erfarenhetsutbyte med kårer, nationella och regionala partners 

• Vi fokuserar på scoutnytta: vårt arbete skall direkt eller indirekt alltid gynna scoutverksamhet 

• Vi ökar vår synlighet genom att vi kommunicerar på ett sätt som gör att våra målgrupper ser relevansen 

med distriktet 

• Vi använder en blandning av fysiska möten och digitala lösningar 

• Vi utnyttjar distriktets gemensamma tillgångar, exempelvis i form av arrangemangskit, Scouternas Hus, 

Kragenäs, Mandalay och kanoterna 

• Vi värnar om distriktets ideellt engagerade och verkar för ett hållbart engagemang 

• Vi är varsamma med distriktets ekonomiska medel 

  



   
 

sida 4   
 

Mål  f ör 2022 
Distriktet som helhet 
Dessa mål påverkas och uppfylls genom att alla inom distriktet bidrar. Med alla menar vi här enskilda scouter 

och ledare, avdelningar, kårer, ideella, arbetsgrupper, styrelse och kanslipersonal. Gemensamma mål är: 

1. Stort engagemang och deltagande i distriktets verksamhet  
2. Aktivt erfarenhetsutbyte mellan scouter, kårer och samverkansorganisationer 
3. Gemensamt arbete för att arrangemang, utbildningar, ideella arbetsgrupper och kårer har 

verksamhet och träffas på Scouternas Hus 

Indikatorer 

• Minst fem fysiska och digitala träffar, utöver distriktsstämmor, där scouter och ledare träffas, nätverkar 

och utbyter erfarenhet 

• 10% ökad representation av distriktets kårer på distriktsstämmor jämfört med fg. år 

• Minst tre fysiska träffar på Scouternas Hus för distriktets medlemmar 

Distriktsstyrelsen 

Distriktsstyrelsen arbetar enligt en arbetsordning och ansvarar för att distriktets verksamhet, ekonomi och 

förvaltning sker på ett betryggande sätt. Distriktsstyrelsen sätter kort- och långsiktiga mål och avser att i 

huvudsak arbeta strategiskt. Styrelsen föreslår följande prioriterade områden för distriktsstyrelsen att jobba 

med under 2022: 

Kortsiktiga mål: (1 år) 

• Ha väl fungerande arbetsgrupper och råd 

• Utveckla och stärka vår ekonomifunktion 

• Stärka och tydliggöra distriktets identitet/vision/mål 

• Ha en trygg och välfungerande verksamhet på Kragenäs 

• Stärka kansliets roll och stötta med god arbetsledning, samt fokusera på en god introduktion för 
nyanställd personal  

• Öka distriktets synlighet och interaktion med medlemmar och kårer 

• Utveckla mötesplatsen Scouternas Hus 
 
Långsiktiga mål: (3–5 år) 

• Fokusera på att utveckla en stark och aktiv mötesplats 

• Bibehålla och utveckla lägerverksamheten på Kragenäs 

• Utveckla distriktets organisation och verksamhet 

• Fokusera på att fler deltar i distriktets verksamhet 
 

Indikator 

• Uppdaterat avtal gällande bokföring mm. 

• Medarbetarsamtalen visar på god arbetsledning 
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Distriktskansli 

Kansliet är väsentlig del av distriktet och står för stabilitet, tillgänglig support och stöd för distriktets 

verksamhetsdelar. 

Exempel på distriktskansliets uppgifter är att: 

• Stötta de ideella grupperna 

• Arbeta med att stötta distriktets kårer med arrangemangsmaterial  

• Vara med och driva/administrera Scouternas Hus  

• Sprida information via nyhetsbrev och på sociala medier 

• Utveckla och tillsammans med ideella driva arrangemang 

 

Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2022: 

• Öka interaktion och gemenskap inom och mellan de ideella grupperna 

• Uppsökande aktiviteter för att synliggöra distriktet och kansliets funktion 

• Regelbunden kontakt med de ideella grupperna 

• Öka antalet medlemmar i distriktets ideella grupper 

Indikatorer 

• Minst ett arrangemang per termin för ideellt engagerade inom distriktet 

• Minst ett arrangemang anordnat av kansliet under året som är riktat till ledare och/eller kårledning  

Gemensam materiel 
Distriktet har en del materiel som kan nyttjas av våra arbetsgrupper och kårer:  

Nedanstående är exempel på initiativ som vi avser driva under 2022: 

• Öka tillgängligheten och förenkla för kårer att nyttja distriktets tillgångar 

• Utveckla och underhålla distriktets materiel, ex. arrangemangskittet, samt vid behov komplettera 

• Underlätta bokning av gemensamt material 

Indikator 

• Del av distriktets arrangemangsmateriel kan bokas via hemsida 

Egendomar 

Distriktet skall verka för att egendomarna nyttjas mycket, på ett effektivt sätt och med medlemmarna i fokus. 

Egendomarna där distriktets driver verksamhet skall bidra till ett mervärde för medlemmarna och det skall vara 

lätt att använda. Egendomarna är också en naturlig marknadsföringsplats för scouting i allmänhet och distriktets 

verksamhet i synnerhet. 

Scouternas Hus 

Distriktet skall verka för att Scouternas Hus är en attraktiv mötesplats för scouter/grupper/kårer i distriktet samt 

en väl fungerande arbetsplats. I Scouternas Hus skall vi bedriva någon form av scoutshop för att komplettera 

den som finns på internet. 

Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2022: 

• Verka för att alla känner till Scouternas Hus 

• Verka för att utbildningar, möten och arrangemang mm. och förläggs till Scouternas Hus  

Indikatorer 

• Mötesrummen bokade två ggr/vecka för distriktsverksamhet under terminstid 
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• Sex distriktsaktiviteter förlagda till Scouternas Hus per år 

• Någon från 25% av distriktets kårer har besökt Scouternas Hus under året 

Kragenäs och Kragenäs ledning 

Kragenäs är en unik plats med mycket stor utvecklingspotential och redan bra och uppskattad verksamhet. Det 

pågår ett gediget arbete med att långsiktigt bygga Kragenäs ännu starkare och bättre.  

Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2022: 

• Lägerservice av olika slag erbjuds på Kragenäs 

• Kragenäs vision utvecklas för framtiden 

• Kragenäs organisation stärks, den växer och blir tydligare 

• Enklare att boka vistelse på Kragenäs 

• En förrådsbyggnad byggs 

• Verka för att utbildningar och arrangemang förläggs på Kragenäs 

Indikatorer 

• Första etappen i nya byggnationer på Kragenäs påbörjas 

• Vi erbjuder ett gemensamt lägerarrangemang på Kragenäs 

Kanoterna 

De två kanotsläpen, placerade hos Hjälteby sjöscoutkår och Långedrag sjöscoutkår, är tillgångar som kan tillföra 

en ytterligare härlig dimension i scoutverksamheten. Kanoterna nyttjas förhållandevis väl, men vi ser en 

potential för att öka detta. 

Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2022: 

• Marknadsföra det nya bokningssystemet 

• Synliggöra att kanoterna är en del av Göteborgs scoutdistrikt 

• Publicera färdiga kanotleder i distriktets geografiska närhet 

Indikatorer 

• Två nya kanotleder publicerade 

• 10 av distriktets kårer bokar ett kanotsläp under året 

Mandalay och Skeppsrådet 

Mandalay möjliggör sjöscouting i ordets rätta bemärkelse och en fin möjlighet för fler att komma ut på havet. 

Stor del av Mandalays drift hanteras av Skeppsrådet och via avtal med skeppsrådskårerna. Skeppsrådets 

uppgifter inkluderar bl.a.  

• Aktivt marknadsföra Mandalay och dess seglingar 

• Bedriva utbildning och godkännande av skeppare och övriga funktionärer 

Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2022: 

• Genomföra arrangemangsseglingar på Mandalay 

• Verka för att bredda nyttjandet av Mandalay 

• Synliggöra att Mandalay är en del av Göteborgs scoutdistrikt 

Indikatorer 

• Fler kårer har nyttjat Mandalay under året jämfört med fg. år. 

• Genomföra minst lika många arrangemangsseglingar som fg. år. 
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Utbildning, seminarier och workshops 

Distriktets skall genom stöttning och samarbeten med samverkansorganisationer underlätta för distriktets 

medlemmar att utbilda och utveckla sig.  

Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2022: 

• Vi stöttar Leda Väst och regionalt ledda utbildningar 

• Genomför egna seminarier och kårträffar 

• Arrangerar utbildningar i egen regi, ex. under Ledarveckan 

Indikatorer 

• En kårträff per termin 

• Minst två seminarier/workshops per termin 

• Minst en utbildning i egen regi 

Arrangemang och aktiviteter 
Det är via enskilda ideella och olika arbetsgrupper som mycket av det oerhört viktiga operativa arbetet utförs. 

Arrangemangsverksamheten är organiseras primärt i arrangemanggrupper, och vår plan är att fortsätta och 

utveckla dessa. Nedanstående är de team och arrangemang som finns i skrivande stund, men nya välkomnas! 

Gemensamma mål för 2022 är att 

• Ökat antal medlemmar i distriktets grupper (Arrangemangsgruppen, Äventyret, RUT, Hajk-DM etc.) 

• Öka interaktion och samarbete mellan grupperna och distriktskansliet 

Arrangemangsgruppen 

Gruppen stöttar andra arrangemangsteam. Målsättningen för gruppen 2022 är att bli något fler samt att stärka 

samarbete med kansliet och arrangemangsgrupperna. 

Indikator 

Minst ett möte per kvartal med varje grupp, gärna med medverkan av kansliet. 

RUT (Rover- och Utmanarutskottet) 

Gruppen genomför distriktets aktiviteter för utmanar- och roverscouter. 

Nedanstående är exempel på RUTs aktiviteter under 2022: 

• Innebandynatta 

• Filmmys, julmys 

• Spelkväll 

• Grillkväll 

• Sommar med RUT 

• RUT löser mord 

• Ett samarbete med ”Lilla klumpen” 

• Utmanar-introduktion 

Indikatorer 

• Minst fyra aktiviteter under året för Utmanare och Rover 

• Generellt ökat antal deltagare på arrangemangen 

• Antal kårer som finns representerade som deltagare ökar 
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Äventyret 

Gruppen genomför Äventyret med aktiviteter för Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare. 

Målsättningen för 2022 är att genomföra Äventyret på ”klassiskt” vis, och möjligen utöka med ytterligare ett 

arrangemang av samma typ. 

Indikatorer 

• Minst 50 % av distriktets kårer deltar i Äventyret 2022 

Hajk-DM 

Hajk-DM är ett arrangemang som riktar sig till utmanar- och roverscouter samt ledare.  

Målsättningen för 2022 är att genomföra Hajk-DM på ”klassiskt” vis. 

Indikatorer 

• Antal lag som deltar ökar med 20 % 

• Antal kårer som finns representerade ökar med 20 % 

Ledarveckan 

Ledarveckan är ett koncept/arrangemang med samordnade utbildningar, seminarier och aktiviteter under ett 

antal dagar. 

Målsättningen för 2022 är att genomföra Ledarveckan under senare delen av hösten. 

Övrigt 

Under 2022 kan ytterligare arrangemang, aktiviteter och initiativ tillkomma. 

Exempel är 

• Samverka kring resa till och deltagande i Demokratijamboree 

• Samordna logistik i samband med Jamboree 22 

• Arrangera och utveckla konceptet kring distriktsstämmor för att möjliggöra att fler deltar 

• Genomföra minst ett arrangemang riktat till ledare (som inte är utbildning och seminarier, workshop) 

• Planera framtida distrikts-/regionsläger 

 


