Verksamhetsplan 2018 för Scouterna Lödde
Scoutkåren ska fortsätta sitt arbete med att ge barn och unga i vårt upptagningsområde möjligheten
att bedriva scouting.
Verksamheten
Under 2018 kommer våra möten att vara på lördagar udda veckor, alla avdelningar samtidigt och
oftast vid scoutstugan. Avdelningarna kommer genomföra övernattningar och hajker, ha spännande
program som utmanar och utvecklar våra scouter.
Vi fortsätter med satsningen på bäverscouter (åldersgruppen 6-7 år) då detta slagit väl ut.
Scouternas dag i Malmö är ett årligt evenemang där vi brukar delta och troligen även detta år.
Vi kommer fortsätta arbeta med arbetet hur vi använder målspåren, Scoutmetoden och
nivåstegringen och kopplingen till märken på respektive avdelning.
Vi kommer arrangera Ura Kaipa under vårens kompisläger.
Kårläger kommer att genomföras vid Osbysjön den 10-12 augusti.
Vi kommer fira St Georg och FN-dagen även under detta år.
För att kunna erbjuda denna verksamhet krävs det resurser.
Finansiella resurser
Vårt arbete med att dra in pengar till verksamheten kommer fortsätta och vi kommer arrangera
jordförsäljning, fortsätta med webshopen, samt delta i diverse arrangemang där vi kan få intäkter,
såsom vårmarknad, nationaldagen, midsommar, höstmarknad och julmarknad i Lödde Centrum.
Dessutom kommer vi att aktivt arbeta med att söka bidrag till både utrustning och aktiviteter.
Mänskliga resurser
När det gäller ledar- och vuxenresurser känner scoutkåren av att vi vuxit de senaste åren. Vi har ett
behov att få in fler vuxna i verksamheten som ledare och resurspersoner vid våra scoutaktiviteter.
Scoutkåren kommer under året att arbeta för att erbjuda fler vuxna möjligheten att delta i
verksamheten och erbjuda dem den utbildning de vill ha för att känna sig trygga med att vara
ledare/resursperson i scoutverksamheten, så att vi även fortsättningsvis kan hålla en hög nivå på vår
verksamhet.
Nya ledare och nya styrelseledamöter ska alla gå utbildningen Trygga Möten.
Materiella resurser
Vår scoutstuga är en fantastisk resurs som behöver ständig omvårdnad. Även detta år kommer en
fixardag att ordnas då vi gör en rejäl uppryckning av stugans inre och yttre. Vi skall i år också göra en
plan för den yttre miljön kring stugan.
Vårt materialförråd behöver ständigt fyllas på med diverse utrustning.

Under våren kommer ledarna att ha en materialdag där allt material gås igenom, renoveras, rustas
upp, sorteras ut och plan för nyinköp upprättas.
Kommunikation
För att kunna nå ut, inte bara till redan existerande medlemmar utan också potentiella medlemmar
och andra intresserade av vad vi gör i scoutkåren, skall vi ha en tydlig kommunikationsplan.
Vår hemsida, som sköts på ett förtjänstfullt sätt av Marcus Pålsson, kommer fortsätta förse oss med
viktig och aktuell information. För att detta skall bli bättre kommer några personer få en utbildning i
att publicera på vår hemsida.
Vår förhoppning är att scoutkåren skall fortsätta att växa och utvecklas så att många nuvarande och
framtida medlemmar ska kunna få bli scouter.

