
Verksamhetsplan	  för	  Västbodal	  scoutdistrikt	  2017	  (2018)	  
	  
Verksamhetsplanen	  är	  utformad	  enligt	  den	  målsättning	  som	  beslutades	  vid	  vårstämman	  
2015.	  Inom	  varje	  fokusområde	  presenteras	  målsättningen	  i	  en	  textruta,	  under	  den	  står	  
planen	  för	  2017	  och	  därefter	  planen	  för	  2018.	  

Kårstöd	  

	  

2017	  
Att	  arrangera	  kårutbildarträff	  och	  kårordförandeträff.	  

Att	  arrangera	  en	  mötesplats	  för	  ledare	  

Att	  bidra	  till	  kårernas	  ledarvård	  genom	  att	  bidra	  med	  25	  kr	  per	  registrerad	  medlem	  och	  
år	  

Att	  efterleva	  målsättningen	  för	  kårstöd	  enligt	  rutan	  ovan	  

2018	  
Att	  arrangera	  kårutbildarträff	  och	  kårordförandeträff.	  

Att	  arrangera	  en	  mötesplats	  för	  ledare	  

Att	  bidra	  till	  kårernas	  ledarvård	  genom	  att	  bidra	  med	  25	  kr	  per	  registrerad	  medlem	  och	  
år	  

	  
Utbildningar	  och	  kunskap	  

	  

2017	  
Att	  arrangera	  Leda	  scouting	  och	  Leda	  avdelning	  i	  samarbete	  med	  Regionala	  
utbildningsgruppen	  och	  Scouternas	  folkhögskola	  

Skapa	  mötesplatser	  mellan	  kårfunktionärer,	  scoutkårer	  och	  deras	  medlemmar	  
Erbjuda	  stöd	  till	  kårerna	  med	  till	  exempel	  ledarvård,	  rekrytering,	  utrustning	  och	  
rådgivning	  
Göra	  aktuell	  och	  korrekt	  information	  tillgänglig	  via	  modern	  teknik,	  inklusive	  en	  modern	  
webbplats.	  

	  

Erbjuda	  och	  förmedla	  utbildningar	  till	  ledare,	  kårfunktionärer	  och	  scouter	  
Uppmuntra	  ledare	  att	  vidareutbilda	  sig	  	  
Distriktstyrelsen	  skall	  hålla	  sig	  väl	  informerad	  om	  aktuella	  frågor	  som	  berör	  scouterna,	  
t.ex.	  genom	  att	  delta	  i	  DO-‐‑träffar,	  scoutforum	  och	  demokratijamboree	  

	  



Att	  arrangera	  knivtillverkarkurser,	  motorsågskurs,	  släpvagnskurs,	  klätterkurs	  enligt	  
kårernas	  önskemål	  

Att	  bidra	  med	  utbildningsbidrag	  upp	  till	  5	  000	  kr	  per	  år	  för	  att	  främja	  vidareutbildning	  
förenligt	  med	  scouternas	  verksamhet	  och	  enligt	  budget	  

Att	  styrelsen	  deltar	  i	  möten	  med	  Scouterna,	  Scoutledningsträffen,	  Scoutforum	  och	  KFUM	  
Sveriges	  Riksombudsmöte	  

2018	  
Att	  arrangera	  Leda	  scouting	  och	  Leda	  avdelning	  i	  samarbete	  med	  Regionala	  
utbildningsgruppen	  och	  Scouternas	  folkhögskola	  	  

Att	  arrangera	  knivtillverkarkurser	  samt	  att	  arrangera	  fler	  kurser	  enligt	  kårernas	  
önskemål	  

Att	  bidra	  med	  utbildningsbidrag	  upp	  till	  5	  000	  kr	  per	  år	  för	  att	  främja	  vidareutbildning	  
förenligt	  med	  scouternas	  verksamhet	  och	  enligt	  budget	  

Att	  styrelsen	  deltar	  i	  möten	  med	  Scouterna,	  Scoutledningsträffen	  och	  
Demokratijamboree	  

	  
	  
Utmanare	  och	  rover	  

	  

2017	  
Att	  arrangera	  utmanar-‐‑	  och	  roverhajk	  

Att	  stötta	  ekonomiskt	  med	  upp	  till	  300	  kr	  per	  deltagare	  till	  de	  utmanar-‐‑	  och	  
rovergrupper	  som	  arrangerar	  en	  aktivitet	  på	  eget	  initiativ	  som	  vänder	  sig	  till	  alla	  
utmanar-‐‑	  och	  roverscouter	  i	  distriktet	  

2018	  
Att	  arrangera	  utmanar-‐‑	  och	  roverhajk	  

Att	  stötta	  ekonomiskt	  med	  upp	  till	  300	  kr	  per	  deltagare	  till	  de	  utmanar-‐‑	  och	  
rovergrupper	  som	  arrangerar	  en	  aktivitet	  på	  eget	  initiativ	  som	  vänder	  sig	  till	  alla	  
utmanar-‐‑	  och	  roverscouter	  i	  distriktet	  

	  
	  

Uppmuntra	  och	  stötta	  aktiviteter	  för	  utmanare	  och	  roverscouter	  
Skapa	  mötesplatser	  mellan	  utmanare	  och	  roverscouter	  
Öka	  antalet	  utmanare	  och	  roverscouter	  inom	  distriktet	  

	  



	  
	  
Arrangemang	  

	  

2017	  
Att	  informera	  media	  om	  våra	  större	  arrangemang	  

Att	  arrangera	  Sollägret,	  Baldersnäslägret,	  Bodaborgresa,	  Julbad	  och	  Kampen	  om	  hornet	  

Att	  samordna	  transporter	  till	  Jamboree17	  

2018	  
Att	  informera	  media	  om	  våra	  större	  arrangemang	  

Att	  arrangera	  Sollägret,	  Baldersnäslägret,	  Julbad,	  Kampen	  om	  hornet,	  Distriktsläger	  och	  
Bodaborg	  eller	  dylikt	  arrangemang	  

	  
Resurser	  

	  

2017	  
Att	  genomföra	  en	  översyn	  av	  material	  samt	  arbeta	  vidare	  med	  materiallista	  

Att	  införskaffa	  kajaker	  för	  yngre	  scouter	  samt	  genomföra	  översyn	  av	  befintliga	  kajaker	  

Att	  underhålla	  lägerplatsen	  vid	  Gruvan	  

2018	  
	  
Att	  införskaffa	  material	  efter	  behov	  

Att	  underhålla	  lägerplatsen	  vid	  Gruvan	  

Distriktsarrangemang	  skall	  synas	  positivt	  i	  media	  	  
Verka	  för	  att	  alla	  scouter	  skall	  ha	  möjlighet	  att	  delta	  i	  minst	  ett	  läger	  varje	  år.	  
Erbjuda	  distriktsläger	  var	  fjärde	  år,	  nästa	  2018	  	  
Uppmuntra	  och	  stötta	  medlemmar,	  särskilt	  utmanare	  och	  rover	  att	  åka	  på	  nationella	  
och	  internationella	  arrangemang	  
Uppmuntra	  och	  stötta	  medlemmar	  att	  åka	  på	  arrangemang	  som	  ordnas	  av	  alla	  
samverkansorganisationer	  

	  

Ha	  ett	  förråd	  med	  utrustning	  som	  kompletterar	  kårernas	  egen	  utrustning,	  som	  kan	  
användas	  vid	  större	  läger,	  utbildningar	  eller	  lånas	  av	  kårerna	  	  
Sköta,	  utveckla	  och	  uppmuntra	  till	  användning	  av	  vår	  lägerplats	  vid	  Gruvan,	  
Äskekärr	  


