
PROGRAMPASS 2018
DEMOKRATICAFÉ
Vi erbjuder en möjlighet att diskutera, reflektera och få svar på frågor kring demokrati och vår 
verksamhet. I anmälan kan du skriva frågor som du vill diskutera eller få svar på. Under fredagskvällen 
kommer det finnas ett antal cafébord med frågor så man kan slå sig ner och prata om dem. Vid varje 
bord finns det en sekreterare som antecknar och anteckningarna kommer sedan att läggas upp på 
Kompassens facebooksida.

HOTET MOT DEMOKRATIN - FÖRELÄSNING AV EDNA ERIKSSON
Vad hotar vår demokrati och hur kan vi skydda den?
Det är lätt att ta våra demokratiska system för givna. Det är också enkelt att förkasta rasism, fascism 
och sexism. Men vilka principer bygger demokratiska system på? Vilka värden, vilka konventioner, 
vilka lagar? Vi lever i en tid där våra moderna demokratiska system är utsatta för faktiska hot. 
Antidemokratiska partier och strömningar vinner faktisk makt och faktiska politiska mandat. Vi måste 
argumentera för vad en människa är och vad en människas värdighet handlar om utifrån demokratiska 
principer. Goda krafter har kämpat för likabehandling, ickediskriminering, jämställdhet, mångfald och 
ett samhälle för alla. Men vad betyder det egentligen och hur kan vi arbeta vidare på ett kraftfullt sätt 
som förstärker och utvecklar det samhälle vi vill ha?

Edna Eriksson är föreläsare, journalist och debattör. Hon har arbetat med kultur, identitet, mångfald, 
mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor i snart två decennier.

ÅRSMÖTE MED ALLA I KÅREN
Under kurspasset får du delta på ett årsmöte på samma sätt som vi genomför dem i Hällans Scoutkår. 
Där deltar alla kårens medlemmar från spårarscouter och uppåt. Vi kommer hålla till utomhus.
När kurspasset är avslutat kommer du att ha fått inspiration om hur man kan genomföra ett årsmöte 
utomhus med hjälp av stationssystem, tips på hur årsmöteshandlingar kan utformas och bra diskussioner 
med de andra deltagarna på kurspasset om hur andra kårer gör.

MUNTLIGT BERÄTTANDE
Välkommen att testa på olika berättarövningar, öva på ditt eget berättande och prova på hur 
berättandet kan användas som ett verktyg i scoutverksamheten. Du kommer att få med dig redskap för 
att använda berättandet i ditt ledarskap, tips på hur du kan få scouterna att berätta samt roliga övningar 
att ta med dig hem till kåren. 

demokrati



KLARTÄNKT
Välkommen att prova på ett antal övningar ur det nya programmaterialet Klartänkt, som syftar till att 
utmana scouternas syn på alkoholens olika sidor och stötta deras livsval kring alkohol och tobak. 

VÄRDEGRUNDSWORKSHOP
Vår verksamhet bygger på starka värderingar. Dels från scoutrörelsen, där scoutlagen vägleder oss 
till att vara schyssta kompisar och medmänniskor. Dels från IOGT-NTO-rörelsen, där grundsatserna 
demokrati, solidaritet och nykterhet ska genomsyra all verksamhet. Detta tillsammans bildar en stabil 
grund för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund att stå på, vår värdegrund.  Demokrati, solidaritet, nykterhet 
och medmänsklighet. Ord och begrepp som kan kännas så självklara. Men vad betyder de egentligen 
och hur kan vi få innebörden i orden att beröra och engagera på djupet?  

Genom diskussioner, scenarios och övningar utmanas ni i de svåra och viktiga frågorna som definierar 
vilka vi är som Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Efter kurspasset kommer du att ha en tydligare bild av 
vad NSF:s värdegrund betyder för dig, kåren och förbundet. Du kommer också ha med dig nya idéer 
kring hur du på ett engagerande sätt kan förmedla och jobba med värdegrunden hemma i kåren. 

BRIGHT MINDS
Ta chansen att prova delar av NSF:s alldeles egna, nya, internationella material! Vi kommer att ha 
intressanta diskussioner, göra interaktiva övningar och ta del av berättelser skrivna av scouter från 
andra länder. När kurspasset är slut kommer du att ha fått en inblick i det nya materialet och hur det 
kan användas i kåren. Förhoppningsvis har du också fått massor av inspiration att göra positiv skillnad i 
samhället!

Alkohol och drogfrågan
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EBAS FORTSÄTTNINGSKURS
För dig som är van användare av eBas går vi igenom uppdateringar och nyheter. I mån av tid går vi 
ägen igenom arrangemangsmodulen.  

GDPR - HANTERA MEDLEMMARNAS PERSONUPPGIFTER RÄTT
Efter en kort introduktion av vad den nya lagstiftningen innebär och kräver av oss arbetar vi med de 
frågor som ni tycker är mest utmanande. Ni kommer rent praktiskt att få arbeta med er hantering av 
personuppgifter, utbyta erfarenheter med andra deltagare och arbeta med era rutiner. Efter avslutat pass 
kommer ni ha med er en tidsplan hem över vad ni bör göra härnäst för att kåren ska kunna hantera 
medlemmarnas personuppgifter på rätt sätt.



HIPPA HÄSTAR
Kom och bygg en käpphäst! Det är ett roligt och kreativt hantverk som dessutom är populärt på sociala 
medier. Utöver att bygga en käpphäst får ni tips på hur ni kan göra det till en skrattvänlig aktivitet med 
många olika alternativ hos er scoutkår.

UTMANARSCOUTING
Utmanarscouttiden är rolig och utmanande för de flesta. Hur kan vi göra bra utmanarscouting i kåren? 
Hur kan man som ledare stötta utan att begränsa? Hur kan verksamhetsutvecklarna stötta och bidra till 
utveckling för utmanarlaget? Kom och diskutera, få tips och bidra med dina tankar och erfarenheter.

verksamhet

kommunikation
VAR SMART I ER KOMMUNIKATION
Här får du verktyg för att göra kommunikationen enklare och smartare. Vi funderar över kårens/
distriktets/arrangemangets målgrupp och hur vi når dem. Vad är det viktigaste att förmedla och hur gör 
vi det? Vilka kommunikationskanaler väljer vi – så att vi inte står där och försöker hinna med för många 
samtidigt. Vi försöker förenkla och bli smartare i vår kommunikation.

KÅRHEMSIDAN FORTSÄTTNINGSKURS
Kan ni grunderna i hemsidan men vill fila lite på upplägget? Ta chansen att gå igenom ert innehåll, 
strukturera upp, rensa och byt ut till nya bilder. Få inspiration till hur ni kan jobba med bild och text, vi 
lyfter bland annat exempel från befintliga kårsidor. Ta också chansen att vara först ut med den rykande 
färska modulen för att visa ert instagramflöde på er kårsida, vi går igenom hur ni lägger till den. 

TESTA DIN KOMMUNIKATIONSKREATIVITET
Få nya tankar och idéer för din kommunikation Vi testar olika sätt att skapa kommunikationsinnehåll. 
Under passet kommer vi att praktiskt testa olika medier, program och sätt att skapa kul innehåll. Och om 
andan och modet faller på kanske också ladda upp en eller annan film på våra sociala medier.

FÖRBUNDSRÅD
Under lördagen är alla välkomna på förbundsråd. Rådslaget kommer att behandla:

• En ny arbetsstruktur förbundsstyrelsen har tagit fram som ska beskriva ideellas roller inom NSF. 
• För att NSF ska fortsätta att utvecklas och föras framåt behöver vi fundera över hur en fortsatt 

organisationsstruktur för ideella inom NSF behöver se ut.

förbundsråd


