Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Kompisrekrytering 2014

För att kunna vinna måste jag köpa en lott!
De flesta som väljer att gå med i en organisation gör det efter en personlig fråga och
inbjudan. Därför måste vi bli mer aktiva och bättre på att göra just det – ställa frågan.
Att ställa frågan till andra är vårt sätt att köpa en lott, har vi tur blir det en vinst!

Hej Kårordförande!
Här kommer ett paket med tips, idéer och hjälpmedel till kåren när ni vill erbjuda fler
barn, unga och vuxna att bli scouter. Ni kan använda det när ni vill under året.
Idéerna kommer att räcka länge och tål att upprepas hela 2014 och 2015. Kåren ska
främst arbeta själva med materialet. Om ni kör fast eller vill ha hjälp får ni gärna höra
av er till en Scoutkonsulent.
Varför rekrytera?
Ju fler vuxna och unga vuxna som kan bidra med att göra unga människor redo för
livet, desto mer meningsfullt känns scouting. Det är svårt att ställa frågan om någon vill
vara med och hjälpa till. Och vi lyckas inte jämt, men när det händer är det mycket
välkommet! Vi vill att så många som möjligt ska få ett erbjudande att testa scouting. Att
få uppleva de spännande, roliga och utvecklande aktiviteterna som vi så ofta upplever.
Av dig behövs en vilja och tro på att vi blir bättre om vi är fler, och att din scoutkår
vågar visa stolthet över er och er verksamhet. Kom ihåg – det är kul att fråga!
Förbered er
Se till att vara väl förberedda till rekryteringen. Sätt upp affischer på byn, stan eller i
skolan innan ni beger er ut så kommer ni att synas och höras längre. Varför inte skicka
ett pressmeddelande till de lokala tidningarna om att ni är på gång. Men framförallt,
förbered era scouter, vuxna och unga vuxna på vad en rekrytering innebär. Prata om
kårens kultur och hur ni tar emot andra – då lägger ni en bra grund för ett fint
välkomnande av de nya.
Metodförslag
Att ta med en kompis på scouterna är inget nytt fenomen, tvärt om. Det är framförallt
så NSF fått nya medlemar genom åren. Kompisrekryteringsmetoderna passar både
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barn, unga och vuxna. Det finns sex olika metoder, en för varje åldersgrupp. Det finns
hjälp och stöd till kårens arbete, till exempel affischer, broschyrer och roll-ups.
Bestäm själv i kåren.
Till varje åldersgrupp finns tack-för-att-du-tog-med-en-kompisgåvor. Det är både prylar
som kåren kan köpa hem och föreslagna aktiviteter som ni kan utföra med ganska små
medel. Vissa tackgåvor fixar ni själva, andra kan ni beställa från Scoutköp. Tack
gärna alla scouter på avdelningen eller i patrullen för att de var med och tillsammans
erbjöd kompisar att delta. På så sätt bli många glada samtidigt.
Ge bort ett TACK
Tacka, - för att det känns skönt att få ett tack. För att en ny medlem är mycket värd. För
att en ledare är väldigt mycket värd. För att det är roligt att tacka. För att det är kul att
göra något tillsammans i avdelningen för att fira de nyas ankomst. Det är ju dessutom
toppen om tacket både är användbart och gör lite reklam för scouting och NSF på
samma gång. Förslag finns i dokumenten för varje avdelning.
Uppdatera
Se till så att kårens hemsida är uppdaterad. Kom också ihåg de andra ställena ni finns
på, sociala medier till exempel. Titta in hos www.bliscout.nu och dubbelkolla så att all
information är rätt, behöver den uppdateras. Gå in på www.bliscout.nu och sök fram
din kår. Där kan du också fylla i om du vill ändra någon uppgift till kåren. Kolla också
in www.nsf.scout.se och sverigekartan, stämmer allt där? Om inte, kontakta
caroline.spangberg@nsf.scout.se som hjälper till att ändra. Uppdatera redan idag!
Beställ prylar
Informationsmaterial och tackgåvor hittar du på www.nsf.scout.se/scoutkop. Vilka
gåvor som finns att köpa hittar du under respektive åldersgrupps text och i dokumentet
”Tackprylar för Kompisar”.

Kom ihåg att det är kul att fråga!
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