
 
 

Manus Strategifilm februari 2014 
Välkommen till den här filmen om NSFs strategi åren 2014 till 2018. De följande 
minuterna presenteras strategins struktur, hur den är tänkt att genomföras och hur du 
och dina kompisar kan spela en roll i ett eller flera målprojekt. Vill du veta mer om 
tankarna bakom strategin så kan du fördjupa dig på strategisidan, 
www.nsf.scout.se/strategi. Söker du däremot information kring att vara strategikår och 
arbeta med processen På Väg så hänvisas du till www.nsf.scout.se/pavag.  

 
Förbundsmötet 2013 antog en strategi med det övergripande målet “Att göra det 
enklare och mer attraktivt att anta ett ledarskap inom NSF”. För att nå dit har 
förbundsmötet beslutat att förbundet ska sikta mot fem delmål.  

Tydlighet – vi vet vad vi vill uppnå och är klara med hur vi tar oss dit. 
Öppenhet – Vi välkomnar aktivt alla som kan bidra till förverkligandet av vår vision. 
Synlighet – Vi gör oss hörda och förstådda, lokalt och nationellt. 
Stöd – Vi ger våra ideella optimalt stöd och involverar våra supporters. 
Insida – Vi uttrycker oss kreativt och existentiellt 

Läs mer om de strategiska delmålen på strategisidan. 

Bra strategiska mål är tolkningsbara och föränderliga, annars kan de kännas betvingande 
och trånga. Därför är de fem delmålen formulerade som tillstånd och upplevelser, inte 
med siffror. Varje mål beskrivs dels med ett påhittat citat från framtiden, dels med ett 
förklarande resonemang och tar cirka en minut att läsa. Besök gärna strategisidan och 
bekanta dig med dem, ju fler vi är som förstår vart NSF är på väg desto större är 
chansen att vi utvecklas tillsammans som ett förbund 

 

För att uppnå de fem delmålen finns 28 skisserade målprojekt. Varje målprojekt utgör en 
pusselbit i genomförandet av respektive delmål. Ett exempel: Under delmål Öppenhet 
finns bland annat målprojekt Välkomstpaket. Projektet handlar om att ta fram ett litet 
informationspaket, snyggt designat, som kåren kan ge till de familjer vars barn nyss 
blivit medlemmar hos oss.  

I paketet beskrivs scouting, NSF, kåren och vilka prylar som kan behövas för att scouta. 
Genom att förenkla och förtydliga på det här sättet blir vår verksamhet och gemenskap 
öppnare för alla dem som aldrig tidigare har mött scouting och tankarna bakom personlig 
nykterhet. Målprojekt Välkomstpaket kommer att göra skillnad. 

 
De 28 olika målprojekten hittar du i Strategikartan på strategisidan. Kom ihåg att det är 
ditt och alla andra medlemmars engagemang som avgör hur många målprojekt som 
genomförs. Bara tillsammans kan vi utveckla NSF. 



 
 
 

För att göra det enklare och mer attraktivt att anta ett ledarskap i NSF behöver vi uppnå 
de fem delmålen: Tydlighet, Öppenhet, Synlighet, Stöd och Insida. Detta gör vi genom 
28 målprojekt. Men hur organiseras genomförandet? 

 
Kommittéer och projektpatruller 
Varje målprojekt ägs av en av förbundets kommittéer, läs mer om dem på hemsidan. 
Den ägande kommittén ser till att formulera en uppdragsbeskrivning för målprojektet där 
de tydligt beskriver målprojektets syfte och eventuella tidsramar. Dessutom får 
projektpatrullen reda på vilket stöd den kan räkna med från t ex kansliets personal.  

 
Just det, en projektpatrull är den grupp som genomför projektet med stöd av kommittén. 
Projektpatrullen leds av en eller två patrulledare, kanske du och en ny eller gammal 
kompis. Vice patrulledare blir av en av NSFs anställda, som bland annat avlastar med de 
arbetsuppgifter som eventuellt måste göras dagtid eller är rent administrativa. Patrullen 
möts både fysiskt och över nätet så många gånger som dess medlemmar själva tror 
behövs för att uppnå projektets syfte. 

 

Dags för en snabb repetition: 

Vi antog en strategi för åren 2014-2018. Strategins mål : att göra det enklare och mer 
attraktivt att anta ett ledarskap i NSF ska vi nå genom fem delmål:  

Tydlighet, Synlighet, Öppenhet, Stöd och Insida. 

Delmålen uppnås om vi genomför målprojekt. Dessa ägs av förbundets kommittéer som 
samlar och stöttar de projektpatruller som åtar sig målprojekten. 

Så där, det var nog allt. Nu är bollen på din planhalva – vilken roll vill du spela i 
strategins genomförande? Ta en titt på strategikartan och när du hittar ett projekt som 
lockar, mejla kansliet eller ring! Sedan kommer en kommittémedlem snart att höra av sig 
till dig. 

 

NSF-scouting har sååå mycket att erbjuda dagens barn, unga och samhälle. Tillsammans 
gör vi vår fantastiska verksamhet tillgänglig för fler!  Välkommen ombord! 

 

 

 

  


