Verksamhetsplan och budget för 2017 -2018
Fastställd av Scouternas stämma 2016-11-20
Verksamhetsplanen beskriver vad Scouterna vill åstadkomma under de kommande två
åren. Planen för perioden 2017-2018 bygger på de tre strategiområdena, samt
förutsättningar, i enlighet med Scouternas strategi 2015-2025 med ”unga som gör världen
bättre” som vår vision. Verksamhetsplanen visar hur vi 2017-2018 rör oss närmare målen i
strategin.
Verksamhetsplanen är medlemmarnas sätt att bestämma vad vi gemensamt vill
åstadkomma inom Scouterna. När stämman beslutat om verksamhetsplanen är det
styrelsens ansvar att omsätta planen i verksamhet och aktiviteter. För att vi tillsammans
ska kunna följa arbetet görs löpande uppföljning och rapportering. Det sker bland annat
genom offentliga styrelseprotokoll, rapporter samt möten i form av Scoutforum 2017,
förvaltningsmötet 2017 och Scouternas stämma 2018. Varje år summeras det gångna årets
verksamhet och ekonomiska resultat i en verksamhetsberättelse.
Under sommaren 2016 har verksamhetsplanen funnits tillgänglig för input och
kommentarer från alla medlemmar. All input har sammanställts och använts för att
färdigställa denna verksamhetsplan.
Verksamheten 2017-2018 beskrivs nedan utifrån strategiområdena samt förutsättningar.
Till varje område finns ett par huvudmål och till dessa kopplas ett antal indikatorer med
tydliga målsättningar som visar hur långt mot målet vi kommit efter verksamhetsperioden.
I de fall där vi har ett aktuellt nuvärde finns det inkluderat som referens.
Scouternas stämma har fastställt huvudmål och indikatorer som verksamhetsplan för
2017-2018. De aktivitetsexempel som finns för varje område under rubriken ”Exempel på
aktiviteter” är enbart exempel. Dessa har inte fastställts av stämman eftersom
genomförandet av aktiviteterna beror på om det finns tillräckliga resurser i form av ideell
tid och/eller finansiering. Om prioriteringar under verksamhetsplansperioden behövs görs
detta av styrelsen.
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A. Scouterna utvecklas till förebilder
A.1 Alla barn och unga känner sig välkomna precis som de är
Indikatorer




Andelen barn och unga som trivs och känner att de kan vara sig själva i vår
verksamhet (Målsättning 75 %).
Antal scoutkårer som arbetar aktivt för att stärka barn och ungas självkänsla
(Målsättning 200 scoutkårer och 400 i samband med Jamboree17).
Antal scoutkårer som arbetar aktivt för ökad mångfald och tillgänglighet i
verksamheten (Målsättning 80 scoutkårer och 400 i samband med Jamboree17).

Vi välkomnar alla barn och unga, oavsett om du bott hela ditt liv i Sverige eller nyligen
kommit hit, om du aldrig varit scout förut eller känner massor av scouter, är du varmt
välkommen i Scouterna. Det innebär till exempel att när vi uttrycker oss i ord och bild har
vi en inkluderande ton och möter barn, unga och ledare där just de befinner sig. Genom
att arbeta med Trygga möten erbjuder vi en trygg fritid – fri från övergrepp.
För att bättre kunna möta barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsvariation
erbjuder vi ledarna ett utökat stöd. Det betyder att vi utvecklar metoder och verktyg för
ett anpassat ledarskap.
Vi gör breda satsningar för mångfald och ökad tillgänglighet i scoutverksamheten.
Scoutkårer får stöd i att arbeta aktivt, med hjälp av utarbetat material, för att varaktigt öka
tillgängligheten för fler barn och unga.
Idag mår många barn och unga dåligt över de ideal som målas upp i samhället. I
scoutkåren stöttar vi barn och unga att vara nöjda och trygga med hur de ser ut genom att
arbeta med programmaterialet Free Being Me, bland annat under Jamboree17.

A.2 Scouterna är en relevant, aktiv och synlig aktör i samhället
Indikatorer




Andel personer i svenska samhället som upplever att scoutrörelsen är modern eller
samtida (Målsättning 30 % i varumärkesmätning, i maj 2016 upplever 26 % Scouterna som
samtida och 20 % som moderna.)
Antal scoutkårer som anser att kåren gör ett positivt avtryck i lokalsamhället
utöver den ordinarie verksamheten (Målsättning 300 scoutkårer).

Scouter gör ett positivt avtryck i samhället och med stöd i våra värderingar kan vi göra
skillnad i dagens Sverige. Det är viktigt att vi berättar om vår verksamhet och hur vi bidrar
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i betydelsefulla frågor för samhället till exempel integration, barns trygghet och rättigheter
samt hållbarhet.
Vi visar hur vår verksamhet kopplas till de globala hållbarhetsmålen, FN:s Sustainable
Development Goals. Detta förstärker känslan av att vara del av en världsrörelse samtidigt
som vi ger varje scout möjligheten att göra skillnad både lokalt och globalt.
I samhället känner många till Scouterna och vi fortsätter förtydliga vårt löfte till alla barn
och unga – äventyr och kompisar! Det vi som rörelse vill associeras med; spänning,
gemenskap och utveckling kopplas ihop med aktiviteter både lokalt och nationellt.

Exempel på aktiviteter
Din scoutkår:


Säkerställ att alla ledare genomför utbildningen i Trygga möten minst vart tredje år
och använd aktivitetspaketen inom Trygga möten för att säkerställa en trygg
verksamhet.
 Fokusera lite extra på målspåret självinsikt och självkänsla. Ta till exempel hjälp av
aktiviteterna i Free Being Me-materialet.
 Gör aktiviteter med barn och unga som har långt till förenings- eller friluftslivet
för att minska avståndet till att bli scout.
 Arbeta för att vara öppen och inkluderande för alla barn och unga i er närhet.
 Berätta om verksamheten i lokala media.
 Se till att uppdatera er hemsida.
 Låt tidningen Scout ligga framme i lokalen så att föräldrar och andra som besöker
er kan läsa den.
Scouterna nationellt – ideella grupper och kanslier:








Erbjuder kurs i Trygga möten genom webbkurs och med kurstillfällen med ideella
utbildare, samt har beredskap för råd och stöd i Trygga möten ärenden.
Erbjuder workshops i Free Being Me för kårer, bland annat under Jamboree17 då
även utbildning hålls.
Tillgängliggör metoder för att inkludera fler i scoutverksamheten via workshops
samt metodmaterial för kåren.
Sprider kunskap om våra partnerskap med scouter i andra delar av världen, till
exempel projektet Amahoro Amani.
Deltar aktivt på konferenser och andra forum inom WAGGGS (World
Association Girl Guides and Girl Scouts) och WOSM (World Organization of the
Scout Movement).
Utvecklar Scouternas webbplatser vidare.
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Ger ut tidningen Scout, 3 nummer per år, och lyfter goda exempel på hur scouter
arbetar med FN:s hållbarhetsmål både i Sverige och runt om i världen.
Ser över Scoutmuseets verksamhet för att nå fler.

4

B. Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte
B.1 Fler använder Scouternas program i allt de gör
Indikatorer



Antal scoutkårer som använder Scouternas program1 (Målsättning 600 scoutkårer,
idag 300).
Antal scouter som får upplevelser utöver det vanliga genom Scouternas
arrangemang (Målsättning 23 000 deltagare på Jamboree17 och 600 scouter på Scouternas
arrangemang2).

Det är enkelt för ledarna att skapa ett bra och omväxlande scoutprogram, till exempel med
hjälp av aktivitetsbanken och ett ledarstöd för upptäckaråldern. För direktanslutna
scoutkårer erbjuds en mängd programworkshops som utvecklingskonsulenterna håller i.
Ledarna erbjuds stöd för att i ökad utsträckning kunna fånga upp scouternas
förväntningar och om dessa möts. Ett metodmaterial erbjuds som tydligare exemplifierar
hur scouterna kan involveras i programplaneringen. Det är i den lokala verksamheten som
förväntningarna skapas, nationellt erbjuds stöd och metoder för att överträffa scouternas
förväntningar i varje möte.
Äventyrarscouternas program, arrangemang och utbildning vidareutvecklas så att det
möter scouternas behov och intressen.
Programmet på Jamboree17 har en stark koppling till Scouternas program och
scoutledarna involveras i hur programmet används före, under och efter lägret.
Scouternas arrangemang når många och ger upplevelser utöver det vanliga.

B.2 Fler scoutledare upplever att utbildning ger verktyg för en bättre verksamhet
Indikatorer


Andel nya ledare som går en utbildning på Ledarskapsön under sitt första år
(utöver Trygga möten) (Målsättning minst 70 %)
 Andel av nya engagerade vuxna som känner sig väl välkomnade och introducerade
(Målsättning 80 %)
I alla regioner erbjuds ett stort utbud av utbildningar med hög kvalitet. Alla scoutledare
ska kunna hitta en utbildning som passar just dem utifrån tidigare erfarenheter och
perspektiv, Utbildningarna utgår från Ledarskapsön, Scouternas utbildningssystem.
Alla scoutkårer känner till Ledarskapsön och intresset för att gå utbildningar ökar
markant.
Att använda Scouternas program definieras som (alla fyra krav skall uppfyllas); att använda åldersgrupperna
och tillhörande namn (1), målspåren (2) och scoutmetoden (3) används i verksamheten samt att scouterna är
delaktiga i programplaneringen (4).
2 Explorer Belt, Blå Hajken, Upplev, Expedition, World Scout Moot mm.
1
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Våra utbildningar är eftertraktade och ger ett relevant stöd för verksamheten. Deltagarna
vill gärna rekommendera utbildningen till andra.
För att kunna möta efterfrågan på våra utbildningar behövs duktiga utbildare. Vi ser att
allt fler engagerar sig som utbildare och att mångfalden ökar.
Alla nyengagerade vuxna i Scouterna välkomnas genom ett introduktionspaket med både
information och inspiration.

B.3 Vi uppmuntrar kontinuerlig utveckling, bland annat genom en aktiv omvärldsbevakning
Indikatorer


Antal kårer som tar del av ny och aktuell kunskap för att underlätta utvecklingen i
kåren (Målsättning 100 scoutkårer)

För att vara en relevant och samtida rörelse behöver vi kontinuerligt utvecklas i takt med
tiden och ibland till och med vara i framkant.
Scouterna nationellt testar och utvärderar hur vi på bästa sätt kan få ökad kunskap om vår
omvärld och sprida den. Kunskapen görs lättillgänglig för scoutkårerna bland annat
genom att utvecklingskonsulenterna uppdaterar metoder och verktyg löpande.
Vi följer kontinuerligt barn och ungas verklighet i Sverige och anpassar vår utveckling för
att möta den.
Vi låter oss inspireras av arbete och nyheter från våra världsorganisationer och
implementerar det som strategiskt matchar vår svenska utveckling samt bidrar aktivt till
arbetet i våra världsorganisationer inom de områden där vi ligger i framkant.

Exempel på aktiviteter
Din scoutkår:








Säkerställer att alla ledare fortbildas i Scouternas program.
Involverar scouterna i terminsplaneringen och undersök vilka förväntningar
scouterna har på verksamheten.
Informerar årligen alla scouter om just deras möjligheter att delta i Scouternas
arrangemang i Sverige eller utomlands.
Ser till att alla nya ledare går ”Leda scouting”.
Ger övriga ledare inspiration till att gå en utbildning på Ledarskapsön.
Sprider informationen som kommer via Scouternas kårordförande- och
distriktsordförandemail (gäller direktanslutna kårer).
Minst en i kåren prenumererar på Scouternas nyhetsmail och sprider
informationen vidare inom kåren.
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Scouterna nationellt – ideella grupper och kanslier:













Uppdaterar Aktivitetsbanken och kompletterar den med aktiviteter från
Jamboree17.
Tar fram ledarhandledning till boken Upptäckten.
Erbjuder direktanslutna scoutkårer programworkshops.
Tar fram terminsprogram/terminsplaneringshjälp för ledare.
Genomför nya arrangemang och utbildningar med äventyrarfokus.
Undersöker sjöscoutkårernas behov och utvecklar till exempel intressemärken,
"Sjöscoutsäkert" eller liknande.
Tar hjälp av Scouternas folkhögskola för att erbjuda ett stort utbud av
ledarutbildningar över hela landet och arrangera Utbildning för utbildare.
Genomför träffar för att öka lokal kårsamverkan.
Deltar i internationella möten, seminarier och workshops samt undersöker
möjligheten att arrangera desamma.
Omvärldsbevakning sker till exempel avseende hållbarhetsfrågor och Agenda
2030.
Stöttar genomförandet av JOTA/JOTI.
Erbjuder omvärldsbevakning/-analys under till exempel Scoutforum 2017,
Jamboree17 och Demokratijamboree 2018.
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C. Fler ska få uppleva scouting
C.1 Scouterna växer minst 4,5 % årligen 2017 och 2018
Indikatorer



Tillväxt per år (Målsättning varje scoutkår ökar med 4 % och tillsammans ökar vi med 4,5
%, 2015 3,6 % (alla tillsammans))
Andel medlemmar som slutar (Målsättning färre än 20 % slutar, idag 23 %)

Vi växer eftersom vi både rekryterar nya medlemmar och behåller de som är med genom
att överträffa scouternas förväntningar. För att lyckas har vi ett gott bemötande och
erbjuder scouting på många sätt.
Scouternas utvecklingskonsulenter får fler verktyg för att hjälpa de direktanslutna
scoutkårerna att rekrytera och behålla medlemmar.
Scoutkårerna använder verktygen för effektiv och smart kommunikation så att vi fortsätter
synas och väcker intresse lokalt för att nå fler som får möjligheten att uppleva scouting.
Nationellt skapar vi synlighet som gör att vi väcker intresse och får fler att intressera sig
för scouting.

C.2 För att tillgängliggöra scouting för fler provar och utvärderar vi nya former av scoutverksamhet
Indikatorer



Antal personer som inte är medlemmar i Scouterna sedan tidigare som deltar i
Jamboree17 på lägerplatsen (Målsättning 5 000 personer).
Antal scoutkårer som tagit del av/inspirerats av/provat de nya sätt att bedriva
scouting som presenterats nationellt (Målsättning 30 scoutkårer).

Jamboree17 attraherar 5 000 personer som inte är medlemmar i Scouterna sedan tidigare.
Under Jamboree17 får de prova på och uppleva scouting.
För att nå fler barn och unga fortsätter vi att testa och visa på att scouting kan göras på
många olika sätt, med scouternas värderingar och programmet som den gemensamma
grunden.
Vi visar på olika sätt att åstadkomma internationellt utbyte, det blir enklare för scouter att
mötas över gränser.

8

C.3 Det skapas goda förutsättningar för att alla deltagare på Jamboree17 väljer att stanna kvar inom
scoutrörelsen
Indikatorer



Andel deltagare som är nöjda med sin upplevelse på Jamboree17 (Målsättning 90%).
Andel av deltagarna som inte är medlemmar i Scouterna sedan tidigare som tycker
att Scouterna är en organisation vars verksamhet de vill fortsätta att vara med i
(Målsättning 50 %).

Deltagarna på Jamboree17 som inte är medlemmar i Scouterna sedan tidigare tycker att
Scouterna är en organisation vars verksamhet de vill fortsätta att vara med i. De får ett
erbjudande om att fortsätta vara engagerade i Scouterna redan under Jamboree17.
Vi tar fram enkla verktyg för att underlätta för scoutkårerna att skapa ett gott mottagande
på hemmaplan för nya medlemmar efter Jamboree17.

Exempel på aktiviteter
Din scoutkår:









Har ett tydligt mål för tillväxt.
Rekryterar aktivt minst en gång per år.
Funderar över hur kåren kan erbjuda scouting – en meningsfull fritid – till alla
barn och unga som finns i närområdet.
Säkerställa att kårens uppgifter på bliscout.nu är uppdaterade.
Undersöker möjligheten att genomföra scouting på nya sätt till exempel
sommarkollo eller på fritidsgård.
Deltar aktivt i Jamboree17.
Bjuder med andra lokala föreningar till Jamboree17.
Välkomnar nya medlemmar som introducerats till scouting under Jamboree17.

Scouterna nationellt – ideella grupper och kanslier:






Säkerställer att scoutrörelsen syns i en bred rekryteringskampanj.
Stöttar genom utvecklingskonsulenterna de direktanslutna scoutkårerna med
rekrytering i olika former.
Analyserar varför scouter slutar och vad som hade gjort att de stannat kvar.
Underlätta för scoutkåren att nå ut lokalt och synas som förebilder genom att
sprida befintligt stödmaterial i form av olika kommunikationsmallar.
Synliggör och främjar intresset för internationella utbyten.
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Tar fram terminsprogram inför och efter Jamboree17 för att användas av
scoutkårer och andra föreningar.
Säkerställer att de som inte är scouter sedan tidigare får en scoutkompis på
Jamboree17 och ett uppföljande brev efter hemkomst.
Ger kårer välkomstpaket, checklistor mm för att ta emot nya medlemmar efter
Jamboree17.
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D. Förutsättningar
D.1 Trösklarna för att starta och driva scoutverksamhet blir lägre
Indikatorer



Andel av kårerna som upplever att det är enkelt (administrativt) att starta
respektive driva en scoutkår (Målsättning 70 % av scoutkårerna).
Scouterna nationellt skapar en mer diversifierad grundfinansiering för att
åstadkomma en stabil utveckling (Målsättning ingen enskild del större än 30 %, 2015
38%).

Vi förenklar rutinerna för att starta och driva en scoutkår genom att till exempel verktyg
tas fram för att minimera kåradministrationen. Scoutnet och andra smarta stöd ger bättre
förutsättningar för kårens administration.
Möjligheten att starta ny scoutverksamhet i en befintlig scoutkårs regi, för att inte behöva
administrera en hel scoutkår, tydliggörs och förenklas.
För att kunna åstadkomma en kontinuerlig och långsiktig utveckling skapas en mer
mångfacetterad grundfinansiering av Scouterna nationellt. Insamlingsverksamheten utökas
gentemot privata givare, näringsliv och institutionella givare.

D.2 Det är attraktivt och enkelt att engagera sig i Scouterna
Indikatorer



Antal vuxna som nås av information om hur man kan engagera sig inom
scoutrörelsen (Målsättning 500 personer nås av nationella insatser).
Andel av de som engagerar sig ideellt på nationell nivå som känner att de får
uppskattning för sitt engagemang av sin ordförande och uppdragsgivare
(Målsättning 90 %).

I samband med Jamboree17 når scoutrörelsen många nya vuxna. Dessa fångas upp och
olika former av engagemang presenteras. Vi visar vad scouting kan erbjuda av ny kunskap,
färdighet och erfarenhet så att fler vuxna får möjligheten att engagera sig i scoutrörelsen.
De som engagerar sig ideellt på nationell nivå i Scouterna ska känna att de får
uppskattning för sitt engagemang av sin ordförande och uppdragsgivare.
Det är enkelt att engagera sig i Scouterna och allt fler känner att de kan påverka
Scouternas verksamhet.
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D.3 Scouterna implementerar strategin genom scoutkårerna
Indikatorer


Andel scoutkårer som aktivt och medvetet arbetar med att implementera
Scouternas strategi (Målsättning 30 %).

Scouterna är en ideell organisation och den viktigaste resursen är medlemmarna - scouter
och scoutledare. Det är i scoutkåren som förväntningar överträffas. Det är där barn och
unga utvecklas. Det är där förutsättningarna för att förbättra världen sätts. Det är där det
händer. Scoutkåren, scouterna och scoutledarna måste vara utgångspunkten i all scouting,
på alla nivåer.

Exempel på aktiviteter
Din scoutkår:







Stöttar uppstarten av en ny scoutverksamhet genom att till exempel ta hand om
administration, ekonomi mm.
Registrerar nya medlemmar i medlemsregistret och håller kontaktuppgifterna
uppdaterade.
Sprider information om möjligheterna att engagera sig nationellt i Scouterna.
Arbetar aktivt för att uppmuntra alla medlemmar i kåren att påverka verksamheten
och delta i de demokratiska besluten.
Planerar kårstämman så att många scouter, 8-25 år, kan delta.
Skickar ombud till Demokratijamboree 2018.

Scouterna nationellt– ideella grupper och kanslier:










Tar fram en handbok för scoutkårer med verktyg och metoder.
Utvecklar och lanserar utbildningen ”Leda kår”.
Skickar ut ett introduktionspaket till nya engagerade vuxna (gäller direktanslutna
kårer).
Scoutnet utvecklas för att ge ett bättre stöd till scoutkårerna.
Tydliggör vad ideellt engagemang i Scouterna innebär.
Kommunicerar värdet av de erfarenheter man får i scoutrörelsen via till exempel
LinkedIn.
Har ett prisvärt produktsortiment med bra varor i Scoutshopen. Ingen
budgetkorrigering har följt av denna ändring, vi ser därmed att Scoutshopen ska leverera det
resultat som fastställts i budgeten.
Fortsätter Scoutshopens återbäringssystem till scoutkårerna.
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Håller workshops om att ge feedback och säga tack.
Fortsätter arbetet med att på sikt nå kostnadsneutralitet för Scouternas
anläggningar.



Stödjer kårernas arbete med verksamhetsplanering och inspirerar till målsättningar
som bidrar till att uppnå Scouternas strategi. Vi tar fram material och håller
workshops i verksamhetsplanering

Stämman har beslutat:
att

fastställa verksamhetsplanen för 2017 och 2018

att

uppdra åt styrelsen att arbeta utifrån verksamhetsplanen och sträva mot planens
mål

att

uppmana alla scoutkårer att, i sitt lokala arbete, sträva mot planens mål
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