Verksamhetsplan för Valla Scoutkår 2019.
Verksamhet
Verksamheten kommer i huvudsak att bedrivas i Scoutgården i Gamla Linköping.
Medlemsantalet 2020-01-01 är 188 st vilket vi har som målsättning att hålla på minst den
nivån under året genom att rekrytera scouter och ledare vid höstterminsstarten. Kårens
upptagningsområde är i Ryd, Gottfridsberg, Valla och T1. I nuläget har kåren lång kö in på
både spårar- och upptäckaravdelningarna varför ingen specifik rekrytering av nya
spårarscouter kommer genomföras. Kåren ska vidare intressera föräldrar för att bli ledare.
För att få in medel till verksamheten ska styrelsen försöka engagera flera föräldrar till att
planera och genomföra Adventsmarknaden. Kåren ska också aktivt delta vid olika
arrangemang i Gamla Linköping där vi kan visa vår verksamhet, engagera våra medlemmar i
områdets verksamhet samt få inkomster via försäljning, lotterier, mm. Vidare ska kåren
fortsätta att söka bidrag från olika stiftelser och fonder.

Avdelningar under 2019
Spårare (8-9 år): En avdelning under vårterminen . De äldre spårarna går upp till
upptäckarna till höstterminsstarten och vi fyller på med nya spårare.
Upptäckare (10-11 år): En avdelning under vårterminen . De äldre upptäckarna går upp till
äventyrarna till höstterminsstarten och vi fyller på med nya upptäckare från spårarna.
Äventyrare (12-14): En avdelning som fylls på från upptäckarna och genom nyrekrytering
till hösten.
Utmanare (15-18) : En avdelning.
Roverscout (19- år): Roverlaget ligger för närvarande nere men det finns möjlighet att starta
upp om vi hittar intresserad ledare.
Studentscoutavdelning: Fortsätta att stötta studentavdelningen som även är registrerad vid
universitetet som en studentförening.
Avdelningarna planerar själva sina respektive terminsprogram. De träffas normalt en kväll
per vecka under terminerna plus ett antal hajker eller utfärder per termin. Roverscout och
studentscout träffas mera oregelbundet enligt program på hemsidan och separata
mailinbjudningar.

Ledning av verksamheten
Kårstyrelsen avser under året ha ett protokollfört möte per månad under terminerna och
planeringsmöten inför de båda terminerna. Samtliga ledare på avdelning är adjungerade till
styrelsen. Ledar- och utmanarsamlingar (LUS) hålls med jämna mellanrum med olika teman
utifrån vad som är aktuellt i verksamheten.
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Gemensamma aktiviteter
St. Georg kommer kåren att fira den 25 april vid Ågelsjön tillsamman med andra kårer i
distriktet.
En kårgemensam avslutning för vårterminen kommer vi att ha den 2 juni.
Kårens sommarläger för upptäckare, äventyrare och utmanare är planerat till Finland
(28/7-5/8) där de Finlandssvenska scouterna håller nationell jamboree.
De olika verksamhetsgrenarna planeras delta i respektive distriktstävlingar och andra
arrangemang i distriktet. Vidare planerar kåren adventsmarknad första och andra advent i och
vid Scoutgården i G:a Linköping för att finansiera verksamheten. Kåren kommer även att
vara med i andra aktiviteter i G:a Linköping där vi kan passa in.

Utbildningar
Kåren har som mål att kontinuerligt vidareutbilda ledare och scouter. Alla ledare ska erbjudas
gå en utbildning/utveckling minst var 3:de år. Alla medlemmar ska ha möjlighet att delta på
minst ett distrikts- regions- eller förbundsarrangemang /år.

Ekonomi
Kårens inkomst och utgiftsstat framgår av separat budget.
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