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Verksamhetsåret Verksamhetsåret Verksamhetsåret Verksamhetsåret 2020202022223333    vill vi speciellt satsa på: vill vi speciellt satsa på: vill vi speciellt satsa på: vill vi speciellt satsa på:     

 

Kåren skall bedriva avdelningsverksamhet för scouter i minst 1 familjescoutavdelning, 3 

spåraravdelningar, 2 upptäckaravdelningar, 1 äventyraravdelning, 1 utmanaravdelning och 1 

Roveravdelning.  

 

Utbildning 

Alla ledare ska ha genomgått kursenAlla ledare ska ha genomgått kursenAlla ledare ska ha genomgått kursenAlla ledare ska ha genomgått kursen    Trygga MötenTrygga MötenTrygga MötenTrygga Möten    någon gång de senaste tre årennågon gång de senaste tre årennågon gång de senaste tre årennågon gång de senaste tre åren....    

UppUppUppUppmuntra alla ledare att gå demuntra alla ledare att gå demuntra alla ledare att gå demuntra alla ledare att gå de    ledarutbildningarna ledarutbildningarna ledarutbildningarna ledarutbildningarna som finns som finns som finns som finns ---- Minst 5 ledare utbildar sig under 

året 

 

Kårarrangemang  

Valborg Valborg Valborg Valborg – Anordnar valborgsfirandet i Trollsjön 

St GeorgSt GeorgSt GeorgSt Georg – Gemensamt firande för kåren med märkesutdelning 

Sommarläger 20Sommarläger 20Sommarläger 20Sommarläger 2022223333 – Vi skall åka på Kalas 2023 på Sjöröd, 23/7- 29/7 

LoppmarknadLoppmarknadLoppmarknadLoppmarknad    22226666/8/8/8/8 

Info för Info för Info för Info för föräldrar om scouternaföräldrar om scouternaföräldrar om scouternaföräldrar om scouterna    ––––    ViViViVidddd    lämpliga tillfällen så som föräldramötenlämpliga tillfällen så som föräldramötenlämpliga tillfällen så som föräldramötenlämpliga tillfällen så som föräldramöten 

LedarhajkLedarhajkLedarhajkLedarhajk/ledarhelg/ledarhelg/ledarhelg/ledarhelg – Arrangeras under året 

JulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknad – Julmarknad på stora torg i Eslöv 

JulfikaJulfikaJulfikaJulfika – Traditionsenlig julfika för ledare samt utmanare 

 



 
 

 

 

 

Rekrytering 

Synliggöra scouting vid allaSynliggöra scouting vid allaSynliggöra scouting vid allaSynliggöra scouting vid alla tillfällentillfällentillfällentillfällen – Använda profilkläder samt ha aktiviteter utomhus 

Rekrytering ska vara en given aktivitet i kårenRekrytering ska vara en given aktivitet i kårenRekrytering ska vara en given aktivitet i kårenRekrytering ska vara en given aktivitet i kåren – För att underlätta för framtiden 

Vuxenrekrytering inom och utanför kåren, vilket inkluderar föräldrarVuxenrekrytering inom och utanför kåren, vilket inkluderar föräldrarVuxenrekrytering inom och utanför kåren, vilket inkluderar föräldrarVuxenrekrytering inom och utanför kåren, vilket inkluderar föräldrar    –––– Dels genom 

föräldrainformation och att vi har en aktiv familjescoutingavdelning 

 

 

Engagemang i och utanför kåren 

Uppmuntra utmanare att delta på ledarträffar Uppmuntra utmanare att delta på ledarträffar Uppmuntra utmanare att delta på ledarträffar Uppmuntra utmanare att delta på ledarträffar och andra kårgemensamma och andra kårgemensamma och andra kårgemensamma och andra kårgemensamma 

träffarträffarträffarträffar. 

Aktivt verka för att öka vuxenengagemanget i kårenAktivt verka för att öka vuxenengagemanget i kårenAktivt verka för att öka vuxenengagemanget i kårenAktivt verka för att öka vuxenengagemanget i kåren    genom gemensamma genom gemensamma genom gemensamma genom gemensamma 

träffarträffarträffarträffar – Gemenskap mellan avdelningarna. 

Motivera scouterna att fortsätta sitt engagemang i kåren längreMotivera scouterna att fortsätta sitt engagemang i kåren längreMotivera scouterna att fortsätta sitt engagemang i kåren längreMotivera scouterna att fortsätta sitt engagemang i kåren längre    än idagän idagän idagän idag    

Verka för att kåren åker på större arrangemanVerka för att kåren åker på större arrangemanVerka för att kåren åker på större arrangemanVerka för att kåren åker på större arrangemang eller lägerg eller lägerg eller lägerg eller läger    

Verka för att kåren är aktiv i distrikt och samverkar med andra kårerVerka för att kåren är aktiv i distrikt och samverkar med andra kårerVerka för att kåren är aktiv i distrikt och samverkar med andra kårerVerka för att kåren är aktiv i distrikt och samverkar med andra kårer    

Verka för att scouter och vuxna åker på arrangemang utanför kårenVerka för att scouter och vuxna åker på arrangemang utanför kårenVerka för att scouter och vuxna åker på arrangemang utanför kårenVerka för att scouter och vuxna åker på arrangemang utanför kåren – 

Arrangemang utanför kåren finns det bidrag att söka för. 

 

Lokal 

Under året ska vi ha Under året ska vi ha Under året ska vi ha Under året ska vi ha minst minst minst minst en fixardag på scoutgården för att det ska bli en fixardag på scoutgården för att det ska bli en fixardag på scoutgården för att det ska bli en fixardag på scoutgården för att det ska bli trevligare och mer trevligare och mer trevligare och mer trevligare och mer 

inbjudandeinbjudandeinbjudandeinbjudande. - Så som att städa köket, källaren och gavelrummet.    

 

Material  

Höja standarden oHöja standarden oHöja standarden oHöja standarden och ordningen på kårens materialch ordningen på kårens materialch ordningen på kårens materialch ordningen på kårens material – Förändra och markera upp bättre på vinden 

för tydligare struktur 

 

 


