
Scoutdistriktets stöd till ledarutbildning och ledarutveckling. 
 
 
En av scoutdistriktens viktigaste uppgifter är ( i alla fall har varit, detta kommer att 
ändras enligt beslut på förra demokratijamboreen ) att stödja kårerna med ledarutbildning 
och ledarutveckling. 
 
Västbodal scoutdistrikt, och tidigare Göta Älvdals och Älvsborgs Norra scoutdistrikt har 
därför bland annat försökt stötta sina ledares utbildning och utveckling ekonomiskt. 
Detta har i bägge distrikten gjorts på dessa två sätt: 
 
Distrikten har erbjudit egenarrangerade utbildningar till sina kårer till ett lågt pris eller 
helt utan kostnad. Alternativt så har distrikten helt eller delvis betalat utbildningar som 
våra ledare gått hos andra arrangörer, t.ex. andra distrikt eller förbund. Detta har gällt de 
gamla ALU-kurserna och de nya Scout-kurserna, men också TG-kurser, Gula Knuten, 
Händer och andra mer specialiserade kurser. Detta har både gällt de kurser som hanteras 
av kårutbildaren, och kurser som ledaren söker upp och anmäler sig till själv.  
 
Förutsättningarna för detta kommer att ändras relativt snart, då distrikten inte längre 
kommer få ha hand om Scouternas utbildningar. Dessa skall i stället arrangeras av 
regionala team under styrning från Scouternas Folkhögskola. 
 
Distrikten har också lämnat bidrag till scouter och ledare som på egen hand åkt på 
arrangemang inom eller utom Sverige. Detta har till exempel varit för Explorer Belt, Blå 
Hajk, Rovermoot, Jamboreer mm. Dessa bidrag har sökts av scouten själv. 
 
Göta Älvdals scoutdistrikt har också haft en modell där man varje år reserverar en 
summa per medlem i sin budget, exempelvis 25 kr. Scoutkårer har kunnat söka medel 
upp till sin "andel" ur denna reservation för något särskilt ledarutvecklingsprojekt. 
Kårstyrelsen har styrt vad ledarutvecklingsprojektet bestått av. Andelen styrs av kårens 
medlemstal. 
 
Ett exempel på hur det skulle kunna fungera: Distriktet har ca 900 medlemmar. Vi sätter 
i kommande budget upp en kostnadspost på 25 x 900 kr för "Kårernas ledarutveckling". 
Scoutkåren i X-stad vill under året arrangera en ledarresa. Kåren har 100 medlemmar. 
Kårstyrelsen kontaktar distriktet och meddelar sin plan och att man vill utnyttja sin 
"andel" till detta. Andelen är då 100 x 25 kr. Detta betalas ut till kåren. 
Om en kår väljer att inte utnyttja sin andel ett år, så ackumuleras inte deras andel till nästa 
år. 
 
Vi föreslår att distriktstyrelsen får i uppdrag att till höstens stämma skriva en mer tydlig 
beskrivning av hur stödet till ledarutbildning och ledarutveckling skall hanteras i 
framtiden, och ta med detta förslag i detta. Budgeten för 2015 skall då förberedas för 
detta bidrag, om stämman så beslutar. 
 
För 2014 så finns det möjlighet att reservera en del av överskottet från 2013 för att 
kunna börja arbeta med detta redan i år. 


