Verksamhetsplan 2017-2018
Kåren ska under året bedriva scoutverksamhet för grenarna letare, spårare, upptäckare, äventyrare
och utmanare. Detta görs på avdelningarna:


Letare - Bävrarna



Spårare - Insekterna och Gnagarna



Upptäckare - Asarna och Skogsbrynet



Äventyrare - Stigfinnarna



Utmanare- Seniorerna

Kåren ska ha som mål att erbjuda alla medlemmar förutom avdelningsprogram och hajker,
gemensamma aktiviteter som till exempel kåravslutningar på höst och vårtermin, Hässelby
Olympiad, kårdisco, kårhajk samt läger där kårens alla medlemmar bjuds in.
Kåren ska under året kommunicera information om kårens verksamhet och kommande aktiviteter
genom kårens medlemstidning Zka-Ut, via avdelningsmöten, information i lokalen samt digitala
kanaler.
Kåren ska undersöka och ha som mål att förbättra informationsspridning mellan kårens
funktionärer och arkiv av kårens filer.
Under året ska vi hålla information till ledare, utmanare, kårfunktionärer och rover på med jämna
mellanrum på så kallade LURK möten.
Under vårens ledaruppstart beslutades det om att kåren ska utveckla sitt eget årsmärkessystem
med tillhörande krav. Arbetet med design av märken och årsmärkeskrav är påbörjat och styrelsen
har som mål att nya märken ska delas ut vid höstavslutningen.
Under året ska kårens ledare genomföra kursen Trygga Möten om enligt gällande regler.
Kåren ska också erbjuda aktiva ledare gå kurser.
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Kåren ska under året satsa på att delta under Kyrkhamnsdagen, 6 juni firande samt på de av
stadsdelens anordnade aktiviteter för att rekrytera. Kåren ska också testa nya rekryteringsvägar
med målet ”Alla ska få frågan”.
Under året kommer kårens styrelse se över kårens gemensamma dokument som policy,
välkommen till kåren, stadgar och ledarinformation.
Kårens arrangemang ska vara realistiskt budgeterade för att bära sina egna kostnader.
Kåren ska under året underhålla sina lokaler på Carl Bondes väg 90 samt hajkstugan Översjön.
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