KALLHÄLLS SCOUTKÅR
Box 2078, 176 02 Järfälla, Plusgiro 54 26 90-3, Org. Nr. 813200-5128

Verksamhetsplan för Kallhälls scoutkår 2019-2020

Organisation
Styrelsen
Under verksamhetsåret så kommer styrelsen att fortsätta utveckla sina arbetsformer så att det
ska bli lättare för alla att veta hur styrelsen jobbar och vilka beslut som bör gå genom
styrelsen och vilka som kan tas på andra sätt.
Vi vill även bli bättre på att följa upp i styrelsen vad vi beslutat om samt sätta en deadline för
när punkter får komma in till styrelsemötet så att mötena hinner förberedas ordentligt.
Arbetsgrupper
Vi fortsätter arbeta med inkomstgruppen och fikagruppen. Det har varit svårt att få
fixargruppen att fungera, mycket pga att det inte finns någon som vill leda det arbetet. Under
nästa verksamhetsår bör nya försök göras för att se till att denna grupp också kan utvecklas.
En ny städgrupp kommer också att startas med Milotte Hallander som sammankallande.
Arbetsgrupperna är mycket viktiga för att ingen ska känna att hela verksamheten vilar på
några få axlar. Tillsammans har vi kraft att utveckla vår verksamhet åt det håll som vi vill.
Ledarmiddagar
Vi kommer fortsätta med ledarmiddagar för att tillsammans diskutera och reflektera kring hur
vi kan utveckla kårens verksamhet samt för att prata ihop oss om aktuella aktiviteter.
Avdelningar
Skogsdjuren
Vingsuset
Vikingarna
Carolinerna
Gummihandskarna
Kalorierna

Familjescouter
Spårarscouter
Upptäckarscouter
Äventyrarscouter
Utmanarscouter
Roverscouter

Medlemmar
Kallhälls scoutkår har som vision att göra Kallhälls scoutkår till förstahandsvalet för barn och
vuxna när de väljer och prioriterar fritidsaktiviteter. Detta ska vi fortsätta att arbeta för dels för
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att få in fler scouter och dels för att få föräldrar att fastna för scouting och se scouting som en
aktivitet som man kan göra tillsammans hela familjen. Vi kommer under verksamhetsåret att
arbeta hårdare och mer fokuserat med rekrytering.
Vinter- och sommarläger
Det blev inget vinterläger under 2019. Kåren måste gemensamt se över om vi vill och orkar
med ett vinterläger under 2020, eventuellt i samarbete med andra kårer. Vi planerar att åka på
sommarläger 2020, men det är inte bestämt var ännu.
Utbildningar
Kåren kommer att uppmuntra ledare och scouter att gå utbildningar för att göra vår
verksamhet ännu lärorikare och roligare.
Café Slammertorp
Caféverksamheten läggs på is då den kräver för mycket resurser. Vi kommer att fortsätta att
organisera basar/höstmarknad samt Valborgsmässofirande. Eventuellt kommer Café Jultorp
att läggas ner.

Utvecklingsområde
I Kallhälls scoutkår väljer vi att fokusera på tre områden under verksamhetsåret:
•

Fler ska vilja hjälpa till

•

Utbildning

•

Rekrytering av scouter

Fler ska vilja hjälpa till
Vi behöver fortsätta att arbeta med att få fler att vilja hjälpa till. Det behöver bli enklare både
att engagera sig kontinuerligt genom t.ex. en ledar- eller funktionärsroll och att engagera sig
genom punktinsatser, t.ex. basar eller något renoveringsjobb vid Slammertorp. Arbetet med att
utveckla tydligare rutiner, ta fram en ny hemsida osv har påbörjats under 2018-2019. Under
nästa verksamhetsår kommer vi att fortsätta detta arbete.
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Utbildning
Fler ledare och scouter ska gå någon form av utbildning. Detta för att få nya intryck och
möjligheter att utvecklas inom kåren. Vi vill se över möjligheten att starta en utbildning
specifikt för ledarassistenter tillsammans med andra kårer inom Birka Scoutdistrikt.

Rekrytering
Vi kommer att satsa helhjärtat på att rekrytera fler scouter under början av höstterminen 2019.
Eventuellt kommer vi även att se över möjligheten till att även rekrytera fler scouter på
vårterminen.

Roligt att hålla på med scouting
”If it isn’t fun, it isn’t scouting”, Lord Baden Powell
Det ska vara roligt att hålla på med scouting, både som ledare/funktionär och scout. Vi ska
arbeta för att behålla det inom scouting som ger oss glädje och energi och, i möjligaste mån,
minimera det som ger stress och negativa känslor.
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