
1/4 

Verksamhetsplan för Västbodal 
scoutdistrikt 2022 
Verksamhetsplanen är utformad enligt Målsättning för 
Västbodal scoutdistrikt 2021-2025 som antogs vid stämman 
2020. Inom varje fokusområde presenteras målsättningen (i fet 
och kursiv text) och under den står planen för 2022.  

 

Kommunikation 

Distriktet håller sina kommunikationskanaler aktivt uppdaterade för att uppfylla 
sina medlemmars behov av kommunikation och information på distriktsnivå. 

Informera om distriktets aktiviteter via hemsida och aktuella medier. 

 

Att fortsätta jobba på bred front med att sprida våra arrangemang 

Att informera media om våra större arrangemang 

Att försöka synas positivt i media 

Kårstöd 

Skapa mötesplatser mellan distriktets scoutkårer och medlemmar. 

Erbjuda stöd till kårerna med till exempel ledarvård, rekrytering, utrustning och 
rådgivning. 

 

Att arrangera kårutbildnings- och kårledningsträff 

Att arrangera mötesplatser för ledare 

Att bidra till kårernas ledarvård genom att erbjuda ett bidrag med 25 kr per registrerad 
medlem och år samt inbjuda till distriktsledarvård 

Att möjliggöra deltagande på Demokratijamboree 2022 och uppmuntra unga att åka som 
ombud 
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Att ge kårer rekryteringsstöd, speciellt för vuxenrekrytering i samarbete med Västra 
Kansliet och Sensus 

Att ge kårerna stöd i den uppdaterade policyn gällande utdrag ur belastningsregistret 

Utbildningar och kunskap 

Erbjuda utbildningar inom intresseskäret och förmedlar och stöttar utbildningar till 
ledare, kårfunktionärer och scouter från Scouternas folkhögskola och andra 
utbildningar som ligger under ramen för Scouternas verksamhet. 

Uppmuntra ledare och scouter att vidareutbilda sig. 

Distriktsstyrelsen skall hålla sig väl informerad om aktuella frågor som berör 
Scouterna, t.ex. genom att delta i scoutledningsträffar, Scoutforum, 
samverkansmöte och Demokratijamboreer. 

 

Att medarrangera utbildningar tillsammans med Scouternas Folkhögskola, Västra kansliet 
och Sensus 

Att arrangera knivtillverkarkurser samt att arrangera fler kurser enligt medlemmarnas 
önskemål och bjuda in via intresseskäret 

Att bidra med utbildningsbidrag till ett totalt maxbelopp om 5 000 kr och oftast till max 90 
% av kurskostnaden, för att främja vidareutbildning som ligger inom ramen för scouternas 
verksamhet och enligt budget 

Att styrelsen och andra medlemmar är representerade på Scoutledningsträffen, 
Demokratijamboreen, regionala utbildningsgruppen väst och i möten med Scouterna 

Utmanare och Roverscouter 

Uppmuntra och stötta aktiviteter för utmanare och roverscouter. 

Skapa mötesplatser mellan distriktets utmanare och roverscouter. 

Öka antalet aktiva utmanare och roverscouter inom distriktet. 

Uppmuntra till och stötta att delta på regionala, nationella och internationella 
aktiviteter. 

 

Att stötta utmanar- och roverscouter så att fler arrangemang anordnas för och/eller  av 
dem 
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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, en sk spontanaktivitet 

Att motivera befintliga utmanare och roverscouter att delta på de aktiviteter som erbjuds 
inom distriktet, regionalt och nationellt 

Att anordna ett läger för utmanar- och roverscouter inom distriktet 

Arrangemang 

Distriktsarrangemang skall synas positivt i media. 

Verka för att alla scouter skall ha möjlighet att delta på minst ett läger varje år. 

Erbjuda distriktsläger. 

Uppmuntra och stötta medlemmar att åka på arrangemang som anordnas av alla 
samverkansorganisationer. 

Möjliggöra och uppmuntra Äventyrarscouter och uppåt att arrangera aktiviteter 
för alla distriktets medlemmar i en riktad åldersgrupp. 

Uppmuntra medlemmar att ta aktiv del i olika arbetsgrupper. 

 

Att arrangera Sollägret, Baldersnäsläger, BodaBorg om vi hittar arrangörer och Julbad 

Att uppmuntra till aktiviteter som vänder sig främst till äventyrare 

Att stötta ekonomiskt med upp till 300 kr per deltagare och arrangemang till 
arrangemangsteamet för en spontanaktivitet som vänder sig till alla äventyrarscouter i 
distriktet 

Att samordna transporter till Jamboree 2022 och Demokratijamboreen eller ge resebidrag 

Resurser 

Distriktet tillhandahåller ett förråd med utrustning samt kajaker som kompletterar 
kårernas egna utrustning, vilket kan användas vid större läger, utbildningar eller 
lånas av kårerna. 

Sköta, utveckla och uppmuntra till användning av vår lägerplats vid Gruvan, 
Äskekärr.  
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Att införskaffa material efter behov 

Att underhålla lägerplatsen vid Gruvan 

Att underhålla lokalen på Dalbobergen 

Att sköta om distriktets arkiv 

 

 

Övrigt 

Verka för att ekonomin skall vara fortsatt god och i balans. 

Med anledning av tex Covid-19 pandemin följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer, 
regeringens lagstiftning och övriga myndigheter. Det innebär att vi avser genomföra 
framlagda verksamhetsplan, men kan med kort varsel behöva ställa in eller ställa om 
aktiviteter. 


