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Scouternas vision är ”Unga som gör världen bättre”.
Vårt övergripande mål är att inom det geografiska området erbjuda
ungdomar och vuxna kvalitativ scouting.

Norra Smålands scoutdistrikt arbetar för
att stötta scoutkårernas verksamhet,
att utbilda, utveckla och inspirera scoutledare,
att erbjuda roliga arrangemang med många deltagare,
att kommunicera och sprida information inom distriktet,
att öka gemenskapen scouter emellan,
att samarbeta med andra scouter i regionen,
att synas i lokala medier och på platser där folk är
att inspirera till rolig scouting som passar alla
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1 Inledning
Verksamhetsplanen för 20-21 har inte kunnat och kommer inte kunna följas fullt ut på
grund av de restriktioner som införts som följd av Coronapandemin.
1.1 Grundfakta
Vår vision är att göra ungdomar redo för livet.
Vårt övergripande mål är att vi inom det geografiska området erbjuda ungdomar och
vuxna kvalitativ scouting.
Norra Smålands scoutdistrikt är består av 24 självständiga scoutkårer. Varje scoutkår är
ansluten till riksorganisationen Scouterna.
Distriktet är indelat i kretsar som syftar till att underlätta kommunikation, samordning av
verksamheten och främja samarbetet mellan kårerna.
Distriktets varande är beroende av kårernas vilja att tillhöra Norra Smålands scoutdistrikt
och medlemmarnas vilja att göra en insats i distriktsgemensamt arbete. Distriktet har till
uppgift att samordna stöd till kårerna enligt beslut på distriktsstämma.
Huvudinriktningen är rekrytering, utbildning, gemensamma arrangemang och förvaltning av
distriktets gemensamma fastigheter och övriga tillgångar.
Distriktsstämman är distriktets högsta beslutande organ.
Norra Smålands scoutdistrikt ingår även i region öst tillsammans med Nordöstra Götalands –
och Dacke scoutdistrikt som är en del av riksorganisationen Scouterna.
1.2 Underlag och rutiner för arbetet med uppföljningen.
Distriktsstyrelsen ansvarar för att samordna och dokumentera material och synpunkter till
uppföljningen. Uppföljning av verksamhetsplanen görs i samband med kårordförandeträffar,
kretsträffarna samt övriga kontakter med scoutkårerna.
Verksamhetsuppföljningens syfte är att utveckla verksamheten. Synliggöra framgångar och
utvecklingsområden. Uppföljningen kommer vara ett underlag för distriktets fortsatta arbete
i att rekrytera, utbilda, arrangera och leda & kommunicera i vår ambition att ge bättre
scouting åt flera.
Vi kommer att redovisa i ett antal olika steg:
● mål med aktiviteter
● vad gjorde vi
● vad blev det
● analys
● målet uppfyllt eller inte
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1.3 Tidsplan för uppföljning
När
April

Maj
Juni
Juni

Sept
Okt

Nov

Vad
Utkastet till uppföljningsplan fastställs.

Kretsträffar/rekryteringsträffar
Kårernas rekryteringsplanering följs
upp.
Kårernas rekrytering följs upp.
Redovisning så här långt och
avstämning av verksamhetsplanen i sin
helhet.
Kårernas rekrytering följs upp

Vem
DS möte

DS möte
DS möte
Styrelsen

DS möte
Distriktsråd

Hur
Fördelning av
uppföljningar som skall
ske över året.

Fråga runt på kårerna
och dokumentera i
anteckningar.
Redovisning och dialog

DS möte

Dec

Kårernas rekrytering planerad under
våren.

Jan

Fastighetsrapport och aktivitetsrapport DS möte
från projekt och liknande har skickats
in senast den 16/1 2021 och 2022.
2021: Redovisning så här långt och
DS möte
avstämning av verksamhetsplanen i sin
helhet.
2022: Uppföljning av verksamhetsplan
och skapande av
verksamhetsberättelse.
Förslag till verksamhetsplan 2022-2023 DS möte
tas fram.

Avstämning och
dokumentation.

Löpande

Avstämning medlemsantal i kårer och
distrikt samt kårordförandeträffen

Styrelsen

Löpande

Styrelsen har avstämning med
konsulent.
Styrelsen kontaktar sina kontaktkårer
inför vårens kretsträff, höstens
distriktsråd och inför distriktsstämma.
Med frågor om: Trygga möten,
utbildningar, krisplan och övrig status.

Styrelsen

Mätning i
medlemsregister.
Protokollförs
Protokollförs

Jan/Feb

Jan/Feb

Löpande

Styrelsen

Styrelsen

Fråga runt på kårerna
och dokumentera i
anteckningar.

Redovisas på
styrelsemöte.
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2 Mål för 2020-2021
2.1 Rekrytera
Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % räknat från 1/1 2020 till
och med 31/12 2021.
● Alla scoutkårer genomför utifrån sina egna behov någon form av rekryteringsinsats.
● Distriktet stödjer kårerna genom att bekosta gemensamma insatser för att främja
rekrytering.
● Två nya verksamheter startas under period, under en nybildad distriktskår.
● Distriktet genomför två – tre rekryteringsinspirationsdagar under perioden.
● Scoutkårerna samverkar med Norra Smålands scoutdistrikt om behov av stöd.

2.2 Utbilda
Det är viktigt att vi i distriktet har utbildade ledare för att kunna bedriva en kvalitativ och
säker verksamhet för våra scouter. Norra Smålands Scoutdistrikt skall ha utbildade ledare
som känner en säkerhet i att möta sina scouter och kan erbjuda en trygg verksamhet.
● Norra Smålands Scoutdistrikt skall vara representerade med aktiva utbildare i Östra
regionala utbildningsgruppen.
● Norra Smålands Scoutdistrikt kommer att fortsätta arrangera Scoutfrossan, och med
huvudansvar 2021.
● Arrangemanget Stensjön runt kommer from 2020 att inkludera utbildningen Leda patrull.
● Distriktet skall verka för att samtliga kårer har kontinuitet i utbildningen Trygga möten.
● Alla scoutledare i Norra Smålands scoutdistrikt har genomfört ledarutbildningar som är
relevanta för sitt ledaruppdrag enligt Scouternas ledarskapsön.
● Norra Smålands Scoutdistrikt tillsammans med Scouternas folkhögskola arrangerar olika
ledarutbildningar.
● Norra Smålands Scoutdistrikt erbjuder kostnadsersättning till kårerna så att alla
distriktets ledare kan erbjudas gratis utbildning. (Gäller för utbildningar som genomförs i
och i anslutning till Norra Smålands Scoutdistrikt.)
● Scoutledare uppmuntras att söka kvalificerade ledarutbildningar t ex Värdebaserat
ledarskap och Treklöver-Gilwell.
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2.3 Arrangera
Målet är att alla kårer skall ha deltagit i något arrangemang utanför den egna kåren.
30 % av kårerna skall ha deltagit i nationellt eller internationellt arrangemang.
● Minst 75 % av distriktets kårer skall vara representerade vid 2020 års
Demokratijamboree.
● Minst 75 % av alla distriktets kårer skall vara representerade på distrikts- alternativt
regionläger 2020- 2021.
● Norra Smålands scoutdistrikt arrangerar en ”paketresa” till ett förmånligt pris för kårerna
till Demokratijamboree 2020.
● Tidigare kretsindelning revideras och ersätts med sex kretsar istället för tidigare tre
kretsar:
1

2

3

4

5

6

Syriac

Huskvarna

Jönköping FA

Eksjö FA

Forserum FA

Värnamo

Habo

Gränna

Sofia

Eksjö

Bodafors

Skillingaryd FA

Kristina

Tenhult

Månsarp

Vetlanda

Nässjö FA

Anderstorp

Barnarp

Korsberga

Nässjö KM

Rydaholm

Bankeryd

Barkeryd

● Norra Smålands scoutdistrikt stödjer ledares och scouters medverkan vid Euro Jamboree
2020.
● Norra Smålands Scoutdistrikt anordnar ett ledararrangemang per år.
● Norra Smålands Scoutdistrikt stöttar och hjälper till att skapa arrangemang för Utmanare
och Roverscouter.
● Norra Smålands Scoutdistrikt verkar för att Äventyrararrangemang genomförs.
● Norra Smålands scoutdistrikt verkar för att Upptäckararrangemang genomförs.
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● Norra Smålands scoutdistrikt planerar för följande arrangemang:
-

Tävlingsdag på våren

-

Bauerträff – första lördagen i oktober

-

Kristi himmelfärdspaddling

-

Träffar för kårernas utbildningsansvariga.

-

Grenledarträffar anordnas

-

Ett distriktsråd i oktober

-

Distriktsstämmor arrangeras årligen

-

Besöksresa för ledare till Euro Jamboree 2020

-

Distriktsläger 2020

-

Spårarläger 2021

-

Firande av Skuggebo 50 år, 2020

-

Äventyr 2021 - ett arrangemang för äventyrare i distriktet.

-

Firande av Skuggebo 50+1, 2021

-

7

2.4 Leda & Kommunicera
Målet är att Norra Smålands scoutdistrikt stärker sin identitet och är starkare år 2022
● Scouterna ska vara kända i Norra Smålands scoutdistrikts upptagningsområde.
● Information om Norra Smålands scoutdistrikt och det som är på gång i distriktet ska vara
aktuell och lättillgänglig för kårer och scouter. Primärt via nyhetsbrev och hemsidan
(kommunikationsplanen).
● I Norra Smålands scoutdistrikt skall det finnas minst en utbildad Ung talesperson.

2.5 Förvaltning
Norra Smålands Scoutdistrikt äger och förvaltar två väldigt fina och ändamålsenliga
scoutlokaler, Ryssbystugan och Skuggebo Lägergård.
Målen för perioden är:
●
●
●
●
●
●
●

Våra anläggningar ska inte belasta distriktets ekonomi.
Utsedda förvaltare skall sköta den löpande driften av våra fastigheter.
Underhållsplan för Skuggebo och Ryssby ska tas fram under perioden.
Genomföra nödvändiga investeringar och reparationer.
Drift och underhållsplan uppdateras kontinuerligt under perioden.
Marknadsföra våra anläggningar för att öka kårernas användning av dem.
Ny presentation av anläggningarna skall tas fram när alla planerade renoveringar är
klara.
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