Verksamhetsplan 2015
Det är dags för något nytt! Årets verksamhetsplan är omarbetad från grunden för att
passa in när distriktet skall ta nästa steg in i framtiden. För att tydliggöra vad det är
som skall uppnås med distriktets verksamhet är den nya planen formulerad som ett
antal olika mål. När arbetet sker målinriktat går det betydligt enklare att följa upp.
Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i
största utsträckning också i mätbara mål.
Tanken är att distriktets verksamhet även i fortsättningen skall bedrivas utifrån de fyra
arbetsgrupper som finns. Det övergripande ansvaret ligger på distriktsstyrelsen, medan
själva verksamheten handhas av grupperna. Därför har också verksamhetsplanen
definierats utifrån de olika gruppernas verksamhetsområden.
De arbetsgrupper som finns idag är:
 Inspirationsgruppen
 Förvaltningsgruppen
 DURK, Dackes Utmanar- & RoverscoutKommitté
 Infogruppen
I och med detta målinriktade tänk så har vi också slopat tanken med ett tema på
verksamhetsplanen. Självklart kan grupperna och distriktsstyrelsen bestämma sig för att
fokusera extra på en viss fråga men samtidigt är det viktigt att tydliggöra alla
områdens betydelse för helheten.

DISTRIKTSSTYRELSEN / ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET
Distriktsstyrelsen är ansvarig för all verksamhet i distriktet och hanterar alla frågor som
inte ligger under någon av arbetsgruppernas ansvar.
ÖVERGRIPANDE MÅL MED DISTRIKTETS VERKSAMHET
Distriktsstyrelsen skall tillse att en regelbunden dialog sker med distriktets kårer
kring deras behov och utveckling.
 Dialogen med kårerna skall ligga till grund när målen för
kommande verksamhetsår planeras.
 Dialogen skall ske minst en gång per termin.
Distriktsstyrelsen skall vara en engagerad och synlig part i distriktets verksamhet.
 Representanter från distriktsstyrelsen skall finnas på varje större
arrangemang i distriktet.
Dialogen med övriga samverkansorganisationer i regionen skall vara regelbunden
och aktiv.
 Informationsspridningen om distriktets verksamhet skall ske till alla
kårer i regionen.
 Distriktet skall verka för ett ökat deltagande från
samverkansorganisationernas kårer på arrangemangen i distriktets
regi.
 Distriktsstyrelsen skall verka för ett ökat samarbete med
samverkansorganisationerna gällande bland annat arrangemang,
ledarträffar och utmanar- & roverscoutverksamheten i regionen.
Distriktets verksamhet och ekonomiska förvaltning skall alltid ske på ett så etiskt
och hållbart sätt som möjligt.

INSPIRATIONSGRUPPEN
Inspirationsgruppen är den av distriktets arbetsgrupper som samordnar områdena
utbildning, inspiration och arrangemang.
MÅLSÄTTNINGAR MED GRUPPENS VERKSAMHET
Det skall finnas kontinuerliga arrangemang för samtliga åldersgrupper av scouter.
 Arrangörer av gemensamma arrangemang skall känna att de kan
få det stöd och den vägledning som behövs.
Arrangemangen i distriktets regi skall förläggas med geografisk spridning och
genomföras så prisvärt som möjligt.
Distriktsstämman skall vara ett välbesökt arrangemang med bred representation
från distriktets kårer.
 Formerna för stämman och arrangemanget kring den skall
kontinuerligt ses över för att den skall vara lättillgänglig och
attraktiv att åka på.
 Under 2015 skall hälften av kårerna vara representerade på
distriktsstämman.
 Ett långsiktigt mål är att samtliga aktiva kårer skall vara
representerade på distriktsstämman.
Det skall finnas bra mötesplatser för distriktets scoutledare där de har möjlighet att
träffas, inspireras, informeras och utbyta erfarenheter.
 Om det finns möjlighet skall ledarträffar ordnas i samband med
befintliga arrangemang i distriktet.
Tillsammans med utvecklingskonsulenterna skall Inspirationsgruppen sträva efter
att kunna ge kårerna det stöd som de behöver för att kunna utvecklas och växa.
 Medlemsantalet i distriktet skall öka med 5 % årligen.
Scouterna skall vara en synlig aktör i samhället inom området.
 Distriktet skall minst en gång under året delta i någon form av
arrangemang utanför scoutrörelsen med syfte att göra scouting
synligt.
 Distriktet skall kunna erbjuda ett relevant stöd till de kårer som vill
visa scouting utåt.

Distriktet skall vara en engagerad part i utbildningsfrågan i området.
 Kårerna skall uppmuntras och stödjas till att delta i utbildningar som
arrangeras.
 Målsättningen är att kårernas utbildningsbehov skall vara
tillgodosedda.

UTMANARSCOUTING / ROVERSCOUTING
Verksamhetsområdet samordnas av DURK.
MÅLSÄTTNINGAR MED GRUPPENS VERKSAMHET
Det skall finnas ett bra utbud av arrangemang och mötesplatser för utmanar- och
roverscouter i distriktet.
 Det skall hållas två möten varje år med en tydlig demokratisk
prägel dit alla utmanar- och roverscouter bjuds in.
 Det skall genomföras minst ett ytterligare arrangemang för
utmanar- och roverscouter per år i distriktets regi.
 Distriktets utmanar- och roverlag skall själva vara engagerade i
att arrangera ytterligare fyra arrangemang per år, och vid
behov erbjudas stöttning i arrangerandet.
 DURK skall finnas representerade på samtliga arrangemang för
utmanar- och roverscouter i distriktet.
Informationsspridningen till distriktets utmanar- och roverscouter skall fungera på
ett tillfredsställande sätt.
 Kommunikationen skall i så stor utsträckning som möjligt ske direkt
till distriktets utmanar- och roverscouter.
 Uppföljning av kommunikationen skall genomföras minst en gång
per termin.
DURK skall ha en tydlig representation i distriktsstyrelsen.

FÖRVALTNINGSGRUPPEN
Förvaltningsgruppen ansvarar för drift och underhåll av distriktets anläggningar och
material.
ÖVERGRIPANDE MÅL MED GRUPPENS VERKSAMHET
Distriktets egna anläggningar skall vara attraktiva att använda både för scoutkårer,
distriktets egen verksamhet och externa intressenter.
 Minst ett större arrangemang vartannat år skall förläggas till
Almö Lägerplats.
 Mörbylånga Scoutgård skall vid minst tio tillfällen under året
nyttjas för scoutverksamhet.
 Mörbylånga Scoutgård skall vid minst fem tillfällen under året
hyras ut till externa intressenter.
 Anläggningarna skall kontinuerligt ses över och utvecklas för att
bli mer attraktiva.
Distriktets egna anläggningar skall tillsammans årligen kunna bära sina egna
driftskostnader.
 På längre sikt skall överskottet från uthyrningen av anläggningarna
täcka den årliga avsättningen till förvaltningsfonden.
Distriktets eget material skall vara relevant för verksamheten och disponeras så att
det på bästa sätt gynnar både distrikt och kårer.
 Materialet i distriktsförrådet som inte används skall avvecklas och i
den mån det är möjligt komma kårerna till nytta.
 Målsättningen på sikt är att distriktsförrådet endast skall innehålla
material avsett att användas vid större läger.

INFOGRUPPEN
Information om distriktets verksamhet skall finnas så lättillgänglig som möjligt.
 Hemsidan skall kontinuerligt utvecklas och vara den naturliga
samlingspunkten för all information.
 Distriktet skall främst kommunicera klimatsmart genom att sprida
information elektroniskt.
 Distriktets hemsida skall vara en bra väg för att hitta både lokal
och nationell scoutverksamhet samt de anläggningar som finns i
distriktet.
 Informationsspridningen i distriktet skall följas upp kontinuerligt.
 Distriktet ska aktivt delta i och sprida information om verksamheten
på sociala medier.
Distriktets medlemstidning Totempålen skall ges ut fyra gånger om året.
 Tidningen skall i grunden bygga på kårernas inskickade bidrag.
 Totempålen skall kunna användas för att få en samlad bild av
vad som har hänt och kommer att hända i distriktet.
 Relevant information från andra aktörer skall ges plats i tidningen.
Det skall finnas ett attraktivt utbud av profilkläder och övrigt profileringsmaterial.

