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Arbetsplan år 2015
Verksamhet
Vi vill bedriva en verksamhet där man som scout får roliga och utvecklande upplevelser. För
att göra det verkligt använder vi oss av scoutmetoden och fyller den med aktiviteter. Det är
också i vår verksamhet som vi ger scouterna de verktyg de behöver för att kunna ta ställning
mot användande av tobak, alkohol och narkotika.
Vår verksamhet bedrivs i avdelningarna Spårarna, Upptäckarna, Äventyrarna och

Utmanarna. Vi kommer under våren 2015 ha prova-på-scouting inne i Varberg med barn
som är 7 år för att dessa ska kunna fortsätta i spårarna till hösten. Under året ska alla scouter bli
erbjudna att åka med på övernattning eller läger.
Vi siktar på att ordna en resa till norska fjällen för Äventyrare och uppåt någon gång under
sommaren.
Under sommaren ska vi även segla med scoutkårens Meginjollar. Seglingen vänder sig till
Äventyrare och uppåt. Målsättningen är att segla ett antal kvällar, några heldagar och minst en tur
med övernattning. Vid några tillfällen ska även Upptäckare respektive föräldrar bjudas in.
Vi har några aktiviteter under året som alla i kåren är med på. På våren har vi ett kårläger som
brukar vara på pingsthelgen och vid jul har vi gemensam avslutning. Vid dessa tillfällen lär
vi känna varandra över avdelningarna och skapar en härlig gemenskap.
Demokrati
Vi är en demokratisk förening och arbetar med att få våra scouter att vara delaktiga i
scoutkåren. Scouterna får vara med och tycka till om verksamheten och påverka innehållet.
Scoutkåren strävar efter att vara representerad på både distriktsårsmöte och

förbundsmöte under året med det antal ombud som vi har rätt till. Vi diskuterar
möteshandlingarna till förbundsmötet på en kårstämma så alla medlemmar kan tycka till.

Medlemmar
Scoutkåren kommer under 2015 att erbjuda barn från 7 år scoutverksamhet. Under våren bjuds
barn i åk 1 in till att prova på scouting för att slussa in dem i spårarna till hösten. Under hela året
har vi avdelning för Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare.
De som är ledare på avdelningarna i scoutkåren ska tycka att det är kul och meningsfullt att
vara ledare. Därför gör de som är ledare ofta saker som de själva tycker är kul och är bra på. Att
få ut något själv av scoutmötena är något som vi tycker är viktigt.
Som ledare eller annan vuxen i scoutkåren får man delta på det årliga julbordet. Detta är något
som har blivit ett mycket trevligt och lyckat inslag under året. Vi vill även ordna ytterligare någon
eller några ledarvårdande aktiviteter under året.
Utbildning
Vi ska under våren 2015 ha en Trygga Möten-utbildning i kåren tillsammans med
konsulenten Elin Martinsson, dit är alla medlemmar välkomna som på något sätt har hand om
våra aktiviteter.
I sommar anordnas patrulledarutbildningen Solvarg på Kungshol utanför Rättvik i
Dalarna. Dit hoppas vi kunna skicka några äventyrare.
Scouterna har tagit fram ett nytt utbildningssystem och vi kommer ta del av det när det sätts i
bruk under hösten 2015. Västra distriktet ska ha en utbildningshelg under december som vi
uppmuntrar våra ledare att delta på.
Lokaler
Under 2015 kan vi fokusera på vår anläggning Långaråsen. Mycket har blivit gjort men vi
fortsätter att förbättra och vårda. Vi genomför två stycken arbetsdagar då föräldrar bjuds in
att hjälpa till med anläggningen. Kåren är numera medlem i Varbergs föreningsråd. Det gör att vi
kan utnyttja deras arbetslag för underhålls- och renoveringsarbeten.

