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Övvergripande strategiiområdde A, Sccouternna
utvvecklas till föörebildder (Carroline)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Vi hhar vunnit bässta medlemsttidning i tävlinngen Guldblaadet med tidn
ningen Scout,t, en mycket fin
f
utnäämning för våårt arbete att vara aktuella och samtidaa. Arbetet krin
ng Japan har fortskridit i en
e mycket
intennsiv fas dels i att hitta boeende och skappa rundresor men även krring kommunnikation och
inforrmation, allt för att ge en fulländad uppplevelse. Press skriver kon
ntinuerligt om
m Japan lokallt och vi
har uutbildat 6 styycken Unga taalespersoner som är myckket peppade. Folkhögskola
F
an har jobbatt intensivt
medd att implemeentera Ledarskkapsön samt att förberedaa för höstens utbildningarr, inklusive alllmän kurs.
Vad
d går bra för tillfället?
Allt fler inom rörrelsen hör av sig till kansliierna med fråågor kring t ex
x kommunika
kation och utb
bildning,
m av att de seett eller uppleevt något inom
m det ”nya” och önskar
ett resultat av vårrt förändringssarbete i form
likaddant för att själva vara i fraamkant.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Att sstrategin och verktygen fö
ör den, som kkommunikationsplattform
men, inte impllementeras fo
ort nog.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
I de prioriterade målen ligger vi i fas, i de m
mål som prio
oriretats ner riiskerar vi att inte hinna med
m eller bli
ommer göras 2016 istället för 2015.
förseenade. Vissa aktiviteter ko

Övvergripande strategiiområdde B, Vii övertrräffar
sccouternnas förvväntninngar i varje
v möte
m (Guustav)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Hanndledningar tiill två av Ledaarskapsöns ny
nya utbildninggar, Leda scou
uting och Ledda avdelning,, har
färdiigställts och distribueras
d
under
u
början av sommaren
n. Under som
mmaren börjaar Leda scoutting även
köraas skarpt för första
f
gången
n. Program occh medlemsu
utveckling harr tillsammanss tagit fram en pärm för
att kkonsulenternaa ska få ett bäättre stöd närr programworrkshops geno
omförs hos kå
kårerna.
Vad
d går bra för tillfället?
Uppplevelsen är attt vårtermineen till stor dell bestått av fö
örberedelser och
o planeringgsarbete. Med
d detta
som
m grund tror vi
v att arbetet kommer
k
löpaa på bra och ge
g mycket utv
växling underr resterande del
d av
verkksamhetsperio
oden. Tongån
ngarna kring Ledarskapsön är fortsatt positiva
p
och m
mottagandet av den nya
ledarrguiden till Den
D stora spårrarboken är bbra.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Måleet om att 3000 ytterligare sccoutkårer skaa använda pro
ogrammet är ambitiöst och
ch kräver ett omfattande
o
arbeete från främsst de regionalla kanslierna m
men också frrån programggruppen och ffrån kursteam
m. Att
meddlemsutveckling redan nu flaggar för attt det kommeer bli svårt attt nå målsättniingen kring antalet
a
proggramworksho
ops är oroväcckande.
Scouutforum uppllevs ligga på otillgänglig
o
pllats vilket riskkerar att påveerka deltagaraantalet negatiivt.
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Upp
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
I huvvudsak ja.

Övvergripande strategiiområdde C, Fler ska få upppleva
sccouting (Ulrikaa)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Vi hhar jobbat meed förberedelsser av olika sllag för att ku
unna dra nyttaa av vår rekryyteringsperiod
d. Både
haft en hel del rekryteringswo
orkshops för aatt förberedaa kårerna och få de medveetna om vad som
s
kt arbetat meed att ta fram
m nytt
behööver göras occh vilka behov varje kår haar men ocksåå rent praktisk
mateerial som kom
mmer att funggera och anvä
vändas.
Vad
d går bra för tillfället?
Det finns en efteerfrågan och ett
e intresse occh en god kän
nsla efter förra året som vvar lyckat och
h då vi
unikationsplatttform känns tydlig och brra och komm
mer att hjälpa till att
ocksså ökade. Vårr nya kommu
förfllytta varumärrket och få fleer att bli scouuter.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Att vvi inte är rusttade för att taa hand om enn ökad efterfrrågan. Vi vill att varje persson som är in
ntresserad
skalll få ett bra beemötande meen vi äger intee hela kedjan..
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja

Övvergripande strategiiområdde D, Föörutsätttningar
(Peter G))
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Denn löpande opeerativa verksaamheten har ttagit en stor del
d av tillgängglig tid och kkraft. Ett antaal åtgärder
har ddock vidtagitts för att uppn
nå strategiskaa mål. Scoutn
net har gått i mål
m kring denn retroaktiva
kårfa
faktureringen och IT-infraastrukturen haar uppdateratts. Ett projek
kt kring att moodernisera
arbeetsplatsen i Örnsberg
Ö
har startats.
s
Vad
d går bra för tillfället?
Denn löpande opeerativa verksaamheten rullaar på och leveererar sina baastjänster till rresten av
orgaanisationen.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Svårrt att fokuseraa på de överggripande strattegiska målen
n. Svårt att hin
nna med arbeetet för de ideella
gruppperna.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja
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Meedlemssutveckkling (UUlrika A)
A
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Alla kanslier jobb
bar på bra och
h hittar synerrgier mellan varandra
v
på olika
o
sätt. Vi hhar haft ett utbyte
u
med
v lyckat. Foortfarande är de regionala utmaningarnna olika.
de ddanske Spejdeerkorps som var
Vad
d går bra för tillfället?
manande måålen i
De fflesta konsuleenter har variit inblandade i referensgru
upper för att nå
n de mer utm
verkksamhetsplanen. De har nu
u börjat leverrera till gagn för alla kanslier. Vi ser fraam emot
rekryyteringsperio
oden och upp
plever en efterrfrågan och stort
s
intresse från kårerna kring det.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
För att nå målen i verksamhettsplaneringenn behöver vi skapa
s
en efterfrågan på saaker och slutaa erbjuda
annaat som tidigarre erbjuds. Det
D tar tid att sställa om och
h det måste fåå ta tid.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja

Söddra kansliiet (Johann Möller)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Undder våren har vi synliggjortt Scouterna, ooftast tillsamm
mans med kåårerna, på olikka event i Skååne där
rekryytering varit ett
e stående in
nslag. Vi har m
möjliggjort attt en ideell grrupp Trygga M
Möten utbild
dare nu är
operrativa i hela Skåne.
S
Vi har genomfört SScouttåget förr vuxna där workshops
w
occh utbildningar fick
högtt betyg, dock med mindre antal besökaare i år. Kristiihimmelsfärd
dhelgen hade många läger och
lockkade nästan 2 500 scouter till friluftsliv när det är so
om bäst.
Vad
d går bra för tillfället?
Vi hhar ett väl fun
ngerande samarbete med dden regionala utbildningsggruppen och eett gott samaarbete med
Senssus regionalt. Fler kårer täänker nu på reekrytering occh att det behövs en plan sså det inte sker
sponntant, då utfaallet inte alltid
d blir så bra. V
Vi anpassar workshopsen
w
än mer till kåårerna, vilkett landar in
bra.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
En kkonstant ”bro
ottningsmatch
h” är att få tiid hos kårerna för konsuleenterna, där vvi max kan fåå till två till
tre trräffar per kårr och år. Att nå
n ut till meddlemmarna med
m information är en utm
maning då det finns olika
kanaaler som matcchar olika måålgrupper. Vi ser nu ocksåå ett medlemsstapp i maj dåå många kåreer på
anm
modan har ren
nsat i sina medlemsregisterr för att inte bli
b betalningssskyldiga.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja, ggentemot rekrrytering och det
d generella stödet till kårrerna. Dock ej
e med impleementering avv
proggrammet då det
d går i halvåårscykler att nnå ut med nya arbetssätt och
o metoder ttill kårerna.
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Vässtra kanslliet (Camilla Kallin))
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Vi hhar haft två sttycken samverkansträffar m
med distrikteen och samveerkansorganissationerna, däär vi pratar
om hhur vi tillsam
mmans kan lyffta scouting ooch vad vi har för planer framåt,
f
för att
tt undvika att krocka
medd varandras akktiviteter. Vi har varit myccket ute i kåreerna och upp
plever att det är ett stort in
ntresse att
vi koommer ut till kårerna. Vi har
h besökt dee danska Spejjderne och ficck med oss nnya sätt att tän
nka kring
rekryytering. Vi haade St Georgg grill & lägerbbål med ca 1550st som kom
m.
Vad
d går bra för tillfället?
Vi hhar god relatio
on med kårerrna och dess ddistrikt, och kårerna
k
vill gärna att vi koommer ut till dem.
Fokuus är nu att planera
p
för rekryteringen titill hösten och
h även implem
mentera proggrammet.
Perssonalläget är nu
n klart, vi haar en vikarie rrekryterad fö
ör en föräldraledighet som
m startar i juli. Vi har god
samvverkan med både
b
Sensus och
o regionalaa utbildningsggruppen. Vårrt arbete i Troollhättan och Angered
medd att bygga en
n bro mellan grupper
g
som inte varit meed i svenska scouterna
s
ochh befintliga sccoutkårer.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Vi bbehöver tänkaa om vad det gäller att få kkårerna att ko
omma till de utbildningar
u
som vi erbjud
der, vi
kom
mmer till hösteen att bygga kring
k
en kår fför att säkersställa ett minim
miantal deltag
agare. Vi bjud
der då in
alla aandra till det tillfället.
Vi hhar introduktiioner av perso
onal som påggår och att dee skall vara redo för höstenns rekryteringgskampanj.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Det ser ut som attt vi nu liggerr i fas med deet som vi har planerat.

Östtra kanslieet (Johan Tovetjärnn)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Vi hhar genomfört flera olika rekryteringstr
r
räffar och rekkryteringsworkshops för attt stärka kåreerna i deras
rekryyteringsarbette. Vi har arbeetat mycket fförberedandee inför hösten
ns rekryteringgskampanj. Utöver det
har vvi hunnit gen
nomföra fleraa kårbesök förr att sprida in
nformation, hålla
h program
mworkshops och
o följa
upp tidigare insattser. Anna Ätttner och Kajjsa Urge har även hunnit hjälpa
h
till medd mångfaldsp
projekten
på Scouterna.
Vad
d går bra för tillfället?
För tillfället flyterr det på bra, konsulenternna har haft en
n intensiv vår och många fförfrågningarr från
g inför hösstens rekryterringskampanjj. Utvecklanddet av nya sätt att
kårerna, vilket båådar mycket gott
outprogramm
met är också nnågot som är mycket uppsskattat! Vi haar även stärkt
impllementera sco
samaarbetet med Sensus,
S
vilkett borde märkkas hos kårern
na under hösten.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Att iinte tiden räccker till för att hjälpa alla kkårer som villl ha rekryterin
ngsstöd är såkklart ett orosmoln. I år
märkker vi en liten
n nedgång i antal
a
kårer som
m i förväg bo
okar upp kon
nsulentstöd viid
rekryyteringskamp
panjen. Ett an
nnat orosmolln är att kunn
na leverera prrogramworkshhops enligt plan,
p
där
det bbåde finns en
n tidsaspekt och
o ett iblandd svalt intressee från scoutk
kårerna att förrhålla sig till. Vi märker
ocksså av en oro och
o tvekan ho
os en del disttriktsaktiva krring distrikten
ns roll och upppgift, vilket ibland tar
sig uuttryck i en viiss passivitet eller uppgiveenhet.
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Upp
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Ja, m
med undantagg för program
mimplementerringen där vi ligger lite eftter plan. Det borde dock gå
g att ta
igen under hösten
n och vintern
n.

Stoockholms kansli (Ullrika Askeengren)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Myccket fokus på att besöka kåårer och föreereda inför hö
östens rekryteering. Kanslieet har arbetsleetts av
Johaan Tovetjärn på grund av en sjukskrivnning. En ny, vikarierande
v
chef,
c
är nu reekryterad och
h börjar i
auguusti.
Vad
d går bra för tillfället?
Att kkonsulentern
na jobbat på och
o ändå nåttt sina mål på ett tillfredställande sätt troots avsaknad av chef.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Vi kkommer få en
n omstart i hö
öst då vi får een ny personaalsituation på kansliet. En vikarierande chef finns
på pplats från och med augusti och en föränndring bland konsulentern
na. Sofia Toloonen från Um
meå flyttar
till SStockholm för att fylla en av vakansernna.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Det kommer att bli en utmaniing att nå allaa mål med myycket ny perssonal men plaaneringen serr god ut.

Mittt/Norr kansliet (Mååns Rangm
mar)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Myccket planeringg och stöd iho
op med kårerr, med fokus på höstens reekryteringskaampanj. Någrra
rekryyteringsträffaar och även genomgång
g
avv program. Arbetet
A
som sker i referenssgrupperna fllyter på
och vi ser ut att landa
l
i väldigtt bra ”nytt” m
material. Vi var
v också i Daanmark och ffick en hel deel
inspiiration.
Vad
d går bra för tillfället?
Arbeetet med att ta
t fram materrial för rekryttering och program i de ollika referensggrupperna gårr väldigt
bra. Vi har en god dialog och samarbete m
med den regio
onala utbildningsgruppen.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Vi kkommer att haa en del förän
ndring i persoonalstyrkan, vilket
v
kommeer påverka vååra möjligheteer att nå
alla kkansliets mål detta år.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Vi liigger bra till i nuläget, men
n på grund avv personalförrändringar kommer det evventuellt att påverka
p
resulltatet.

Koommunnikationn & Insamlingg (Caroline Thunved))
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Kom
mmunikattion (Caroline Thunvved)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Vi hhar jobbat inteensivt med tidning numm
mer 2, samt lan
nseringen av Scout.se som
m skedde 24 maj.
m
Återrigen, vi har vunnit
v
Guldb
bladet för bäs ta medlemstiidning. Komm
munikationspplattformen beslutades
b
8 april och proceess för implem
mentering harr påbörjats. Vi
V jobbade intensivt med SSeminariet Ungt
pphandling hhar gjorts av reklambyrå,
r
det
d blev Garbbergs som till hösten
Ledaarskap under 2 veckor. Up
hjälpper oss med vår
v externa kaampanj. Uppphandling för ny förvaltnin
ng av siterna har påbörjatss och
nästaan kommit mål.
m
Vad
d går bra för tillfället?
Posiitiv feedback från rörelsen
n kring våra innsatser, mångga tycker att vårt
v innehåll har förbättraats markant
till ddet bättre. Vi skapar en stö
örre dialog.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
I takkt med att vårrt innehåll bliir bättre krävvs även mer tiid och vi är kort om persoonal på komm
munikation.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja, äv
även om det är
ä för stressiggt och för myycket på för fåå.

Insamling (CCaroline Thhunved)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Vi hhar haft Semin
nariet Ungt Ledarskap
L
på Slottet vilkett var ett fint seminarium
s
ddär vi, bättre i år,
jobbbade med kon
ntakter direktt efter.
Vi hhar skrivit avtaal med Generate Partnersships, som job
bbar med att hitta samarbbetspartners/ssponsorer
till iddeell verksam
mhet. Vi inled
der med 5 woorkshops som
m ska resulteraa i en rättigheetskatalog och
h där
möteen kommer bokas
b
under hösten
h
med ppotentiella paartners.
Vad
d går bra för tillfället?
Vårtt avtal med Generate
G
Partn
nerships kännns mycket sp
pännande.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Att vvi nödgas skrriva ner progn
nosen ytterliggare under hö
östen.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja

Utvecklinng (Ulrika A)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Vi hhar haft en inttensiv period med att leveerera ansöknin
ngar och rapp
porter och sttarta igång
referrensgrupper mm.
m Några från
fr utvecklinngsavdelningeen var också på
p den nordisska konferen
nsen på
Islannd och deltogg aktivt. WSJ Japan har haaft en intensivv period och en hel del arbbetstid har taagits i
ansppråk. Situation
nen i Burund
di följer vi så m
mycket det går
g och vi har jobbat upp een ansvarsförrdelning
för aatt stötta på bästa
b
sätt.
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Vad
d går bra för tillfället?
Att vvi samverkar med ett tydliigt fokus på iimplementeriing i flera pro
ojekt. Framföörallt mångfalld och
proggram som tillsammans meed konsulenteer tagit fram t ex nya programworkshopps. Att vi fickk pengar
till T
Trygga Möten
n år 3 och att vi har samm
ma personal kvvar under år 3 borgar för lleverans.
Månngfaldsprojekkten blir tydliggare och erfarrenheter från
n Värsta Förd
domen tas tillvvara på ett brra sätt i de
övrigga projekten..
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Rentt generellt så behöver vi många
m
ideella till arbetsgru
upper i olika nivåer,
n
där beehöver vi hittta ett nytt
sätt att rekrytera så att inte arb
betet stannar upp. Sedan har
h vi en storr utmaning näär det gäller
ör att kunna ta
t vara på allaa erfarenheterr och få ut deem samtidigt som efterfrågan är hög.
nystartsarbetet fö
g så även uunder nästa period.
p
Vi
WSJJ Japan fortsäätter ta myckeet arbetstid i aanspråk och kommer att göra
har een hög bereddskap men deet gör att annaat inte hinns med.
Upp
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
I daggsläget bedöm
mer vi det så..

Proogram (Elisabeth Daanefjäll/Bo Ekfors)
Vad
d har hänt seedan sist?
Till dden nya uppllagan av ”Den
n stora spåraarboken” finn
ns det nu också en ledarguuide som ger tips på och
inspiiration kring hur boken kaan användas i verksamhetten. Märkesbiilagan, som s ka bladas in i tidningen
Scouut, samt märkkesaffischernaa är färdiga fö
för layout. Arb
betet med attt ta fram riktllinjer för
scouutverksamhett för barn und
der åtta år harr påbörjats. Anton
A
Nilsson, från Scoutternas prograamgrupp,
deltoog i Nordisk konferens påå Island. Rovverforum gickk av stapeln i mars på Rannsberg och locckade ca 60
deltaagare.
Vad
d går bra för tillfället?
Undder våren har en projektgru
upp arbetat m
med att ta fraam ett bredaree programmaaterial till
utveecklingskonsuulenterna. Arb
betet har variit kreativt och
h roligt och har
h resulterat i en program
mpärm med
en m
mängd olika övningar
ö
inom
m programom
mrådet. Dettaa gör det möjligt för konsuulenterna att skräddarsy
workkshops så attt de passar för den kår de besöker. Programpärmen togs väl emoot av konsuleenterna
vilkeet så klart är extra
e
roligt!
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Då iideella ordförranden Bo Ekkfors slutar ppågår just nu rekrytering
r
av
v ny ordförannde. Scoutern
nas
proggramgrupp haar också just rekryterat tvåå nya medlem
mmar. Det ko
ommer ta tid aatt introduceera både ny
ordfförande och nya
n medlemm
mar och farhåågan är att vi tappar fart i vårt
v arbete. V
Vi passar på att
a tacka Bo
Ekfoors för väl geenomfört arbeete under tre års tid!
a hitta persooner som villl arbeta i våraa olika arbetsggrupper. Rekkryteringen
En aannan utmaniing är också att
för pplaneringsgruupp till Roverrforum 2016 måste vara kllar i början av
v hösten.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Någgra av våra pro
ojekt har försskjutits tidsm
mässigt men vår
v bedömnin
ng är att vi forrtfarande klarrar av att
uppnnå de mål som
m finns i verkksamhetsplannen.
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Arrrangemangg (Tove Noorrman/Looa Ahlqvisst)
Vad
d har hänt seedan sist?
Arraangemangen är
ä i sluttampeen på sin plannering, eller har
h redan åkt iväg och gennomför arranggemanget.
Vi hhar rekryterat en ny gruppm
medlem och haft arbetsm
möte i Götebo
org parallellt m
med Scoutern
nas
interrnationella grrupp. Rekryteering av 2016 -års team är påbörjad.
p
Vad
d går bra för tillfället?
I stoort sett alla arrrangemang flyter
fl
på bra ooch har inte haft
h större pro
oblem. Planeeringen för 20016 är i full
gångg med mångaa spännande projekt.
p
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Orosmolnen för Japankontinggenten kvarsttår även om mycket
m
av arb
betet är färdiggt så belastarr det
mycket samt inneebär en ekonomisk risk.
hetsplanen 20016 kommer vi behöva reekrytera ungeffär 50
För att nå målen för verksamh
arranngemangsleddare, vilket vi ser kan vara en utmaning då konkurrensen just nu är hård. Självvklart är
det eett orosmoment om vi intte får till en bbra rekryteringg till arbetsgrruppen i vår.
Vi kkommer att geenomföra en förändring i åldersgruppeer på vissa arrrangemang, ooch även om beslutet
om ddet nu är gam
mmalt så är geenomförandeefasen en storr kommunikaativ utmaningg.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja vii ligger i fas.

Inteernationelllt (Helen Krabb/Ceecilia Wesslén)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Grupppen har hafft planeringsm
möte och jobbbat med interrna arbetsrutiiner och strattegisk
verkksamhetsplanering. Alla löpande uppgiffter rullar på,, inklusive sprridning av annnonser och
inforrmation om scoutläger
s
utomlands, uppplysningar om
m kontaktförffrågningar inoom och utanför
Sverrige, handlägggning av Posttbox förfrågnningar från in
nom och utan
nför Sverige, vvarierande po
oster på
interrnationella blloggen och Faacebook, meddlemskapsbeekräftelse för de som vill ååka utomlands som
scouut mm.
Vad
d går bra för tillfället?
Vi hhar bra planerr och har gjorrt en bra anallys av nulägett för internatiionellt i Scout
uternas prograammaterial.
Vårtt samarbete med
m Youth fo
or Understandding (YFU) har
h utvärderats och alla paartner är väld
digt
posiitiva! Vi vill fo
ortsätta samaarbeta och haar idéer för vaad nästa steg kan bli. Vi troor att även an
ndra delar
n dra nytta avv detta.
av Scouterna kan
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Grupppen har dett ganska segt just nu. Vi seer risk för en nedskärning av engagemaang från
grupppmedlemmaar om vi inte kommer
k
igånng med genom
mförandet av
v uppgifterna..
Vårtt arbete för kontaktförmed
dling har intee gått så myckket vidare, pgga tidsbrist hoos ansvariga personer
p
–
inom
m vår grupp och
o externa personer
p
som
m stödjer oss.
Det är fortfarandde en utmanin
ng för oss attt rekrytera yttterligare en medlem
m
till intternationella gruppen
m har kunskap
p om partnersskap/utveckliingssamarbetten.
som
Upp
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Ja, uutifrån att amb
bitionsnivå fö
ör partnerskaapssamarbeteen på kårnivå sänktes i verrksamhetsplan
nen så
liggeer vi i fas medd de löpande uppgifterna. Vi ligger efteer med vår veerksamhetspllan och
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uppddragsbeskrivn
ningar, men de
d är på gångg. Vi har priorriterat våra lö
öpande uppgiifter istället, under
u
tiden
som
m vi fick en nyy ordförande.

Tryygga Möten – råd & stöd - uttbildning (Carin
(
Gruundberg-SSandell)
Vad
d har hänt seedan sist?
Projektledaren haar hanterat nåågra få ärendden som mestt handlat om rådgivning. D
Den uppdaterrade
webbkursen är nuu online, se rapport
r
för Tr
Trygga Möten Överallt
Vad
d går bra för tillfället?
Ingeet särskilt att rapportera
r
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Orosmolnet kan möjligen varra att om behhovet av råd och
o stöd, sam
mt utbildning aav kursledaree ökar i
nst som nu ärr avsatt inte räcker.
r
omffattning så attt de 20 % tjän
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Råd och stöd kan
n vi inte planeera, när behooven uppstår måste de lösaas och hitintiills under årett har det
funggerat. Osäkerh
heten är hur verksamheteen för Trygga Möten ska se ut från ochh med 1 maj 2016
2
då
projektet Trygga Möten Överrallt är avslutaat.

Amahoro Am
mani (Helen Krabb)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Denn 4 maj 2015 lämnade
l
Scou
uterna en anssökan till Forrum Syd för en
e fortsättninng av Amahoro Amani
projektet. Ansökan har kompletterats medd några uppdaateringar und
der maj och juuni.
Sedaan april har laandet Burund
di skakats av ooroligheter, protester
p
och våld. Mångaa människor har
h flytt till
grannnländerna occh flyktingläggren har inte kkapacitet att ta
t emot. Scou
uternas kontaaktperson vid
d frågor
kringg detta är Juliius Kramer, vice
v Internatiional Commiissioner, julius.kramer@sccouterna.se.
Amaahoro Amaniis projektkon
ntor i Bujumbbura fortsätterr sin verksam
mhet efter någgra dagars uppehåll och
har rrapporterat att
a de tror att de kommer aatt kunna leverera projektmålen för åreet. De jobbarr med alla
rikskkontor för Sccout och Guid
de förbund innom projekteet för att se hur projektet kkan bidra i
flykttinglägren.
Vad
d går bra för tillfället?
Trotts oroligheterrna är alla ind
dikationer frånn lokala konttoret att projeektet kommeer att kunna leeverera sin
verkksamhet undeer året. Scouteerna har fått en terminsrap
pport om verrksamheten. L
Lokala scoutter och
olikaa fredsklubbaar assisterar i flyktinglägrenn och det harr visat sig att Amahoro Am
mani metodeen
förbbereder unga att
a kunna dellta i fredsskappande verksamhet vid skarpt läge.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
De ppolitiska och civila omstän
ndigheterna äär mycket oro
oande. Det ärr fortfarande mycket oklarrt hur läget
kom
mmer att utveccklas. Riksvallet, som är enn bidragande orsak till nuv
varande oroliigheter, har skkjutits upp
och det är inte saannolikt att fö
örhållanden kkommer att lu
ugna sig innan dess.
d angående våår nya ansökaan kan vi intee veta om dett kommer att finnas
Innaan besked fråån Forum Syd
finannsiering för projektets
p
fram
mtid. Därförr måste vi förbereda oss fö
ör båda möjliggheterna – attt projektet
måstte avslutas vid årsskiftet, samt
s
att vi mööjligtvis ska börja
b
en ny faas vid årsskift
ftet. Vi förvän
ntar oss ett
preliiminärt besluut under noveember 2015.
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Om projektet avsslutas vid årsskiftet finns een stor risk att lärdomar och
o erfarenheeter som har byggts
b
och
ojektets olikaa faser komm
mer att gå förlo
orade. Ansvaar för att saml
mla in och bevvara
skappats under pro
inforrmationen liggger hos Scou
uternas internnationella gru
upp, som i dagsläget inte hhar någon meedlem med
varkken fokus på partnerskap
p
eller
e erfarenhhet av Amaho
oro Amani prrojektet.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
I daggsläget ligger vi i fas.

Mångfald (Saandra Ehnne)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Forttsatt stort fokkus på implem
mentering ochh utveckling vidare. Värsta fördomen hhar nått sina
verkksamhetsmål och fokuseraar helt på omaarbetning av metoder (”sccoutifiering”)) för spridnin
ng i
rörellsen. Nystartsverksamheteen har testatss omfattande och befinnerr sig nu i nästta fas – metoder hämtas
hem
m och vi planeerar för föran
nkring och breeddning i hella landet. Harr lagt mycket energi på attt etablera
förtrroende med utgångspunkt
u
t i att mångfaaldsarbetet haandlar om attt finnas som sstöd för och vara med
och utveckla helaa rörelsen. Pååbörjat arbetee på Europan
nivå.
Vad
d går bra för tillfället?
Liggger i fas med implementeri
i
ing/spridningg/rapporterin
ng av Värsta fördomen, föörutsatt att vii får
förläängt av PostkkodLotteriet i höst. Förtrooendet och fö
örankringen god
g och stäm
mningen bra effter en tuff
höstt och vinter. Teamet
T
samkkört, fantastisskt att vi är fleera som arbetar tillsammaans.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Välddigt stort arbeete att sammaanfatta alla läärdomar kringg nystart och göra det till ffungerande metoder
m
för
alla nnivåer i rörelsen. Behöverr göra det förr att kunna sp
prida i landet, stort arbete framför oss.
Att ddet normkritiiska arbetet/jjobbet med vvärderingar in
nte ska fortsätta spridas ”titillräckligt efffektivt” när
nystart och bredddade satsninggar samtidigt tar fart, med fördomsfullaa beteenden ssom resultat (”i
m att alla vill väl).
onöddan” eftersom
Att m
mångfaldsarb
betet inte ses som en del aav ett större förändringsar
f
bete som är ggemensamt och
o knutet
till oorganisationen
ns värderingaar och identittet. Att den delen
d
av arbettet inte satsas på och resteen försvåras
som
m ett resultat av
a det.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Vi hhar inte riktigtt planerat förr de två åren, vi har två 3-åårscykler som
m löper över vvarandra och
h andra 1årscyykler till finan
nsiärerna, meen anpassar ooss såklart. Vii planerade occkså om och tog en del grrepp under
vinteern i sambandd med nya up
ppdragsbeskrrivningar och
h målkartläggn
ningar. Arbettar över lag på enligt
plann men vi har väldigt
v
myckeet som händeer (kan och bör hända) fraamöver, hög aarbetsbelastn
ning med
andrra ord, kombiinerat med tjänster som lööper ut. Men vi planerar tiillsammans fö
för att möta det.
d

Tryygga Möten Överalltt (Carin Grrundberg--Sandell)
Vad
d har hänt seedan sist?
I aprril godkände Allmänna Arrvsfonden våår ansökan för tredje och sista
s
året av pprojektet Tryggga Möten
Öveerallt. Sista åreet innebär attt våra produkktioner ska testas och bli klara,
k
att vi geenomför en nationell
n
konfferens i slutett av januari 2016 på tematt ”Barns rätt till en fritid frri från övergrrepp”. Konfeerensen
genoomförs som en
e del av projektet och i s amarbete meed KFUM Sverige, Svenskka Innebandyyförbundet
och Friends. Försäkringsbolagget Skandia/IIdéer för liveet stödjer oss bl.a. med konnferenslokaleer.
mer projektet att i mars – aapril 2016 gen
nomföra ”releaseträffar” ppå minst fem
m orter där
Desssutom komm
vi prresenterar maaterialet som tagits fram i projektet, måålgrupp är fräämst scoutleddare och ledare i andra
barnn- och ungdomsorganisatio
oner.
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En uuppdaterad version
v
av web
bbkursen Tryygga Möten lanserades i ny
n form sista ddagarna av ap
pril. Nytt
är attt en i första hand
h
lyssnar på kursen, attt den finns i en variant fö
ör smartphone
nes, att det fin
nns kapitel i
kurssen om diskrimineringsgru
underna och hhärskarteknikker.
Tryggga Möten occh Värsta förd
domen medvverkade på Baarnrättsdagarna i Örebro m
med en gemeensam
workkshop – Tryggg fritid för allla.
Läs mer om vad som händer i projektet påå Trygga Möttens webbplats - tryggamooten.scout.se och följ
oss ppå Facebook.
Vad
d går bra för tillfället?
Vi gl
gläder oss åt att
a Norges Sp
peiderförbundd översätter och
o anpassar webbkursen så att den paassar i
Norrge. Det finnss också ett ökkat intresse frrån andra orgganisationer i Sverige för w
webbkursen och
o för
våraa livekurser.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Orosmolnet är frrämst Trygga Mötens fram
mtid och hur våra produkttioner tas om
m hand efter projektets
p
nnan farhåga är att spridniingen till and
dra organisatio
oner blir för lliten och att det
d
avsluutning. En an
däriggenom inte fåår ett genomsslag.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Vi ärr något sena med viss pro
oduktion menn räknar med att allt i projektet levereraas som planerrat.

Utbildninng (Gusstav Ö)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Scouuternas folkh
högskola har omorganisera
o
at allmän kurss så att vi från
n och med höösten har en
samm
manhållen kuurs med möjliighet att läsa i klassrum elller på distanss. Egen allmään kurs i klasssrum helt i
egenn regi innebärr också att rekkrytering av fflera nya lärarre pågår. Dett har även besslutats att
folkhhögskolan i allmänhet
a
och
h allmän kurss i synnerhet kommer ha en
e fysisk lärm
miljö i Örnsbeerg
tillsaammans medd Scouternas och
o skolans kkansli. Beslutet om en ny digital
d
lärplatt
ttform är också taget.
Platttformen kom
mmer introducceras under ssommaren occh successivt ersätta den nnuvarande plaattformen.
I allaa regionala uttbildningsgru
uppers områdden utom mitt/norr har saamverkansmööten hållits mellan
m
skollledning, natio
onell och regiional utbildniingsgrupp sam
mt distrikt. Detta
D
upplevss som myckett positivt.
Vad
d går bra för tillfället?
Det är högt tryckk i utbildningsutvecklingenn och under sommaren
s
bö
örjar de nya kkurserna köraas skarpt.
Förbberedelserna inför allmän kurs går bra även om vi liigger lite efter i tidsplanenn.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Det är en svårigh
het att nå ut tiill scoutledaree för att lockka till att gå uttbildning. Vi behöver också jobba
vidaare kring en ökad
ö
mångfald
d bland de iddeella pedagoggerna.
hop allt inför kursstart på allmän
a
kurs i höst.
Det kommer bli tight att få ih
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja.

12

Scooututbildnningar (Larrs Bricksttad/Sannaa Sundell)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Vi ggenomför scoututbildningaar genom de regionala utb
bildningsgrup
pperna som alldrig förr!
Planneringsarbetett för år 2016 och för en good framförhåållning har pååbörjats. 180 handledningaar för Leda
scouuting har getts ut till region
nala gruppernna för distribution till kurssteamen. Scoouternas
utbilldningsgrupp
p har haft en arbetshelg
a
m ed fokus på stöd
s
till utbild
dningsgruppeerna och plan
nering av
hösttens nätverksträff.
Vad
d går bra för tillfället?
Vi hhar god framfförhållning occh känner osss på banan.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Vi hhar fortfarandde svårt och in
ngen genomggripande lösn
ning för att reekrytera fler uunga utbildaree. Men vi
jobbbar på det.
Vi hhar svårt att nå
n ut med ledaarutbildning ttill kårerna men
m är även medvetna
m
om detta och haar en
strattegi för detta..
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja

Utbbildningsuutveckling (Cecilia BBlankert/M
Magnus Blombergssson)
Vad
d har hänt seedan sist?
Kursen Ditt perssonliga ledarskap är nu till största del fäärdigutvecklaad och redo fö
för att testkörras och
utväärderas. Pilottteam rekryterrade.
Introopaketet för nya
n ledare haar fått ett tydlligt format so
om vi fortsättter att arbeta efter. Pilotkåårer
rekryyterade.
Projektet har fåttt en ny ideell medarbetare (Jenny Insullander)
Hanndledning Ledda scouting saamt informattionsmaterial har distribueerats till de reegionala
utbilldningsgrupp
perna.
Folkkhögskolans kvalitetssyste
k
m har tagit foorm.
Vad
d går bra för tillfället?
Vi ärr väldigt nöjdda med hur kursen Ditt peersonliga ledaarskap ser ut.
Välddigt motiveradde ideella.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Tajtaa tidsramar på
p att testa Diitt personligaa ledarskap un
nder hösten vilket
v
kan påvverka hur vi ska
s
utväärdera den och ta med nyaa lärdomar.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja

Värrdebaseraat ledarskaap (Peter Röjhamm
mar, Lotta Gunnarssson)
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Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Gennomförande av
a den årliga Diplomcerem
D
monin i april. Återkopplingar med menntorer i ett avv
självvskattningsverrktygen från kursen har p åbörjats. Ann
nonsen för id
deell ordförannde har gått ut
u och
interrvjuer med kaandidater börrjar v. 26. Enn ansökan till Vinnova har skickats in m
med Värdebasserat
ledarrskap som metod
m
för att ta
t fram norm
mkritisk innovvation, ansökaan har skickatts in tillsamm
mans med
RFSSL Ungdom.
Vad
d går bra för tillfället?
Att kknyta sammaan mentorskaapet med kurssen ytterligaree. Det uppdaterade materiialet från förrra året
funggerar bra på nuvarande
n
ku
urs. Kunskapssspridningen,, både via No
ormkritiskt leddarskap och
Hanndledarutbildn
ningen för TG
G- och VL-leedare. En av två kurser som börjar till hhösten har
utbilldningspartneer klar.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Att hhitta en bra och
o givande utbildningspa
u
artner till den andra kursen
n som startarr till hösten. Att
A få klart
den ideella ordfö
öranden innan
n sommaren.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja

Frilluftslivsuttbildningaar (Josef HHegart)
Vad
d har hänt seedan sist?
22 ppersoner har utbildats
u
till Redo
R
för natuuren-utbildare, och det har hållits en R
Redo för naturren-kurs.
Friluf
uftsledarkurs Klättring,
K
Höga kusten, Friluftftsledarkrus Kajjak, västkust, och
o Friluftsleddarkurs Överlevvnad har
hållit två av tre kuurshelger.
Vad
d går bra för tillfället?
Undder våren har flera personeer som är enggagerade som
m utbildare i andra
a
scoutkuurser visat inttresse av att
ävenn vara Redo för
f naturen-utbildare vilkeet självklart ärr glädjande.
Det har varit rättt få anmälda till
t vårens kurrsomgångar av
a friluftsledaarkurserna meen till Friluftssledarkrus
m startar i höst är det nästaan fullt.
Klätttring, Bohuslänn och Friluftsleedarkurs Kajakk, ostkust som
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Ävenn om det utb
bildats Redo för
f naturen-uutbildare även
n i vår och an
nsvaret för attt arrangera ku
urser i
Redoo för naturen
n har flyttats till
t utbildarnaa och de regio
onala utbildniingsgruppernna är det hittills bara en
kurss som gått, villket självklartt inte är bra.
Friluf
uftsledarkurs Kanot,
K
Dalälvenn flyttades fråån kursomgån
ng 1 till kurso
omgång 2 pgaa för få anmälningar och
det ffinns en oro över
ö att det kommer
k
vara få som anmääler sig även denna gång, ttrots att
utbilldningsbehovvet är myckett stort inom SScouterna.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Uppplevelsen är attt målen i verrksamhetsplaanen har varitt högt satta reedan från börrjan och däravv svåra att
nå bbara av den an
nledningen, så njä, men vii gör vad vi kan
k för att hållla och utveckkla attraktiva
friluftslivsutbildn
ningar av högg kvalité.
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Proojektledninngsutbildnning (Lizaa Zeeck Roosenberg)
Vad
d har hänt seedan sist?
Delttagarna på våårterminens kurs
k har genom
mfört sina prrojekt, redoviisat dessa ochh avslutat kurrsen. De är
mycket nöjda och
h har skrivit positiva
p
utvärrderingar. En
n halvdagsworkshop har hhållits på SFS och en
/kortkurser hhar tagits fram
m. Sommarku
ursen startar 222 juni.
malll för liknandee workshops/
Vad
d går bra för tillfället?
Nöjddheten från kursdeltagare
k
är mycket sttor. Planerna för att integrera Projektleedningsutbildn
ningen
medd Allmän Kurrs känns posittiva.
Vi hhar en handfuull ansökningaar inför hösteen vilket är fler än vi tidigaare haft tre m
månader innan
n kursstart.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Höstens kurs/kuurser bör plan
neras i god tidd så att info till
t nya deltagaare och ny kuursledare blir bra.
ns kursstarterr (sex är nu an
nmälda).
Evenntuellt behövvs en extra satsning på maarknadsföringg inför hösten
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015?
Upp
Ja

Allm
män kurs (Fryshuseet, Flex occh Örnsbeerg) (Cecillia Ahlströöm)
Vad
d har hänt seedan sist?
Vi hhar avslutat saamarbetet meed Fryshuset ppå ett väldigtt bra sätt med
d lägerskola ppå Vässarö,
inforrmationsmötte om vad dett innebär att fortsätta på Scouternas
S
fo
olkhögskola aalternativt bytta till
Frysshusets folkhö
ögskola samtt skolavslutninng med lunch
h, tal och intyygsutdelning.. Olle Rocksttröm och
jag hhar samarbetaat kring överggången och kkänner oss bååda nöjda. Lärrarrekryteringg, marknadsfföring av
allm
män kurs i klasssrum.
Vad
d går bra för tillfället?
Vi hhar rekryterat riktigt bra lärrare, två är hiittills anställd
da. Ansökninggarna till allm
män kurs kom
mmer in lite
då ooch då.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Att iinte ombyggn
nationen ska vara klar i tidd. Att vi får svvårt att rekrytera de sista ttvå lärarna pgga
löneeläget.
Upp
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015?
Ja, fö
förutom att ettt sent nej och
h en sen upppsägning har gjort
g
att vi intte har ett fulllt lärarlag och
h måste se
till aatt få det klartt innan semesstrarna.
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Seervice, Förvaltning & Försääljning
Serrvice (Peteer G)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Påböörjat arbetet med
m att hanteera inaktiva kkårer och stad
dgelösa kårer. Genomförtt anbudsproceessen
(docck ej slutfört) kring ägarbyyte av Biscayaa. Stöttat kon
ntorsprojektett. Övergång ttill Office 3655 för bland
annaat epost.
Vad
d går bra för tillfället?
Ett sstort antal ko
onkreta förändringar och fförbättringar har genomfö
örts, ovanståeende är bara ett
e axplock.
Att kkunna bocka av saker som
m levererade gger energi och bekräftelse för alla inblaandade.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Att ddet snabba teempot i det dagliga ibland leder till att blicken
b
inte lyyfts för att see de strategiskka stegen.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja

Ekoonomi (Hååkan Ö/Petter G)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Likvviditetsplaner för både Sco
outerna och F
Folkhögskolaan har tagits fram,
f
bland annnat för att möta
m
behooven från Jap
pan-organisattionen och Foolkbildningsrådets återbetalningskrav. I övrigt löpan
nde
ekonnomisk förvaaltning.
Vad
d går bra för tillfället?
Saktta men säkertt byggs en perrsonell redunndans inom Ekonomi-grup
E
ppen upp.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Svårrt att hinna med
m framåtskrridande utveccklingsaktiviteeter. Fortfaraande viss sårbbarhet på grun
nd av
avsaaknad av reduundans.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja

Scooutnet (Saassa Orebrring/Peterr G)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Slutffört kårfakturrering och kravställning krring anmälnin
ngssystem.
Vad
d går bra för tillfället?
Att jjust kårfakturreringen är avvslutad och aatt systemet trrots en stor mängd
m
ny kodd ändå håller ihop och
leverrerar sina basstjänster.
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Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Nuvvarande leveraantör är alldeeles för liten fför att inte blli sin egen flaskhals.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja

Scooutshopenn (Anna-Kaarin Hennnig)
Vad
d har hänt seedan sist?
Vi joobbar för fulllt med att lan
nsera scoutshoop.se som en
n responsiv e--handels-site,, d v s en site som fullt
ut annpassar sin siida till alla typ
per av skärmaar så att det går
g lätt att han
ndla från bådde dator, plattta och
teleffon.
o Sweden, ett
tt nytt ledarm
märke
Vidaare har vi lansserat flera nya produkter; en späntknivv från Mora of
(enliigt stämmobeeslut), eldstål från Wildo i åldersgruppssfärgerna, en överlevnadshhandbok för barn,
vatteentäta sjösäckkar och en exxpeditionslam
mpa från Neverlost, Scouteerna-profileraad mugg, kep
ps och
förstta-hjälpen kitt samt en män
ngd varor fråån Light My fire
f med vår nya
n friluftsproofil. Till proffilpaketet
för jamboreen i Japan
J
har vi tagit
t
fram en profilerad funktions t-shirrt gjord av åttervunnen po
olyester (det
går åår ca 22 PET
T-flaskor till en tröja) samtt en kontingen
nt t-shirt i bo
omull.
e
kläd
der till Scouteernas arrangeemang.
Vi hhar under våreen provat ett on-demand kkoncept för eko-reko
uktionen, disttributionen ooch försäljnin
ngen av
I aprril blev det kllart att Scoutsshopen skullee sköta produ
KFU
UM och Scouuternas Alman
nacka under de kommand
de tre åren. 20
016-års upplaaga kommer att finnas
till fö
försäljning 1 september.
s
Vad
d går bra för tillfället?
Förssäljningen liggger över budgget, 681 kårerr kommer attt få återbäringg från Scoutsshopen för våårterminen
20155, det löpande arbetet löpeer på fint ochh vi levererar en hög och jämn service till våra kund
der.
Scouutshopens sortiment komm
mer att finnaas på fem störrre läger/lägeerplatser i som
mmar.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Arbeetet med den
n mobila scou
utshopen i Linnköping har stannat
s
av pgga personföräändringar båd
de ideellt
och professionelllt.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja

Dem
mokratijam
mboree 2014 (Rebeecca Sunddberg)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Undder mars- junii har projektrrapporten avsslutats och go
odkänts av prrojektägare occh styrgrupp.. Styrelsen
och Scouternas leedningsgrupp
p har tagit dell av rapporten.
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Scooutforum 2015
2 (Rebbecca Sunndberg)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
En iideell projektlledare är rekrryterad och dden första rikttiga planeringgshelgen är geenomförd. Fo
okus har
de seenast månadeerna varit på att få grundinnformation och
o avtal med
d Scout Campp Ransberg på
p plats. Nu
har dden första infformationen gått ut till deeltagare och anmälan
a
har också
o
öppnatt. En referenssgrupp
jobbbar fram temaa och inriktniing på Scoutfforum och ettt antal krokarr är utslängdaa till olika parrter som
kan vara intresserrade av att biidra med worrkshops och övrigt
ö
prograam.
Vad
d går bra för tillfället?
Att aanmälan har öppnat ses so
om en stor frramgång.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Undder sommarm
månaderna kommer fokus vara att få såå många anmäälningar som möjligt, vilkeet ses som
en uutmaning då målet
m
450 delltagare är höggt. Utmaningeen att hitta en
n ideell gruppp är också en utmaning
som
m vi jobbar meed på olika frronter; ansiktte-till-ansikte ses som den mest framgåångsrika meto
oden.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja.

Nattionell jam
mboree 20017 (Liza RRosenbergg/Viktor Lundqvist/
L
/Anna-Karrin
Hennnig)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Vi ärr igång och rekryterar personer till funnktionsansvarriga-rollen sam
mt till staben.. Introduktionsmöten
har ggenomförts i Göteborg occh i Stockhollm. Vidare haar ett informaationsmöte håållits med kan
nslierna
samtt en worksho
op med dito med
m fokus påå idéplattform
men. Arbetet med
m styrdokuumenten
(organisationsstruuktur, funktio
onsindelningaar, idéplattform) har fortsatt. Jamboreeens styrgrupp
p har haft
sitt fförsta möte.
Vad
d går bra för tillfället?
Rekrryteringsarbeetet med stab och funktionnsansvariga lö
öper på bra och
o uppvisar hhittills en späännande
och bred kompettens.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Interrn-kommunikationsfunktiionen är inte igång, vilket hade varit ön
nskvärt. Frånnvaron av den
n genererar
en ddel merarbetet och otydligh
het, vilket i nnuläget berör ca 15 person
ner.
Upp
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Ja, reekryteringsarrbetet ligger efter
e
plan menn de funktion
ner som vi beedömer som m
mest tidskritiiska är
igångg.

Straategiskt internationellt arbeete (Ida Krrogh Sjöhoolm och M
Martin Persson)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Två vice Internattional Comm
missioners harr utsetts i form
m av Hanna Landquist
L
occh Julius Kram
mer.
ötta det internnationella arb
betet på olika sätt framöveer.
Hannna och Juliuss kommer stö
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d
på 12 personer från Scoutern
na på den nordiska scoutkkonferensen. Fokus på
I maaj deltog en delegation
konfferensen var formerna förr det framtidaa nordiska sam
marbetet sam
mt att utbyta eerfarenheter mellan
m
olikaa verksamhettsområden i de
d nordiska läänderna. Nästa hållpunkt här
h blir ett m
möte med Norrdiska
Sam
marbetskommittén i Malmö
ö första helgeen i septembeer, där verksaamhetsplanenn ska konkrettiseras.
d de strategisk
ka internationnella frågornaa på en
Ett aarbete har inlletts med att se över hur vvi jobbar med
överrgripande nivvå i Scouternaa de närmsta åren. Detta arbete
a
kommeer vara klart ttill styrelsens
auguustimöte.
Vad
d går bra för tillfället?
Vi hhar fått igång IC-teamet occh alla arbetarr på i full fartt.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Ingaa konkreta jusst nu.
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Upp
Ja.

HR och HR-ggruppen (TTove Sjöbllom)
Vad
d har hänt seedan sist? (M
Max fem rad
der)
Voluunteer brandiing via Linkedin rullar på som det ska och syftar tilll att lyfta Scoouternas varum
märke och
bidraa till att följa Scouternas strategi
s
2015--2025 samt sttärka Scoutern
na som uppddragsgivare occh
arbeetsgivare. Åreets lönerevisio
on höll både ttidsplan och inom ramen för den proccentsats som
kolleektivavtalet anger. Den modell för löneeprocessen och
o lönestrukttur som togs fram förra årret
undeerlättade proccessen myckeet och komm
mer att fortlevva med ett parr mindre juste
teringar.
Vad
d går bra för tillfället?
Konntorsprojektett i Örnsberg, att införa enn aktivitetsbasserad arbetsplats och arbeetssätt, engageerar
personalen och många
m
ser förrändringen soom något som
m kommer att bidra positiv
ivt till arbetsm
miljön som
anstäälld. Flera nyya medarbetarre har anställtts och några är på väg att anställas.
Vilk
ka orosmoln eller hinderr ser ni fram
mför er?
Det är ett lågt söktryck till de ideella arbetssgrupperna.
Upp
plever ni att ni ligger i fa
as i enlighett med er plan
nering av verksamhetenn 2015-2016?
Ja.
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