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Uppföljning av  
Verksamhetsplan 2021 

 

 

 

 

Målsättningar för verksamhetsåret 2021 

 

• Att öka mängden scoutledare.    

Resultat: Oförändrat antal (2 per avdelning plus hjälpledare i Upptäckaravd.) 

• Att alla ledare har en aktuell och godkänd Trygga möten-utbildning och att intyget lämnas 

till ordförande inkl registerutdrag.   

Resultat: Alla utom en.  

• Att rekrytera fler spårarscouter.   

Resultat: 14 nya Spårare och Upptäckare 

• Att scouter från 10 års ålder ska ta knivbeviset.    

Resultat: De flesta har tagit knivbevis under året.    

• Att hajker och dagsutfärder arrangeras för samtliga åldersgrupper.  

Resultat: Spårarna hade en övernattning i samband med terminsavslutningen.  

Sommarläger anordnades för Äventyrarna. Upptäckarna hade en dagsutfärd.  

En kårhajk anordnades under hösten. Utmanarna hade en stadshajk i november. 

• Anordna Valborgsfirande enligt god tradition och bibehålla mängden aktiviteter.  

Resultat: Valborgsfirandet ställdes in pga corona, men Våfflingen vid Fallens dag 

genomfördes enligt plan. 

• Att vara delarrangör av Bauerträffen.  

Resultat: Huskvarna scoutkår anordnade eldkontrollen vid Bauerträffen. 

• Att vi arrangerar ett läger tillsammans med annan scoutkår.   

Resultat: Sommarens läger arrangerades i enskild regi vid Adelövs hembygdsförening,  

då Tenhult valde att arrangera läger själva.   

• Att inbjuda scoutföräldrar till minst ett möte inom varje avdelning.  

Resultat: Ett fysiskt föräldramöte arrangerades för samtliga avdelningar i augusti.   

• Att underhålla och utveckla kontakten med de föräldrar som visar intresse att vara med 

och stötta ledarna vid veckomöten. Vi gör en lista med saker som föräldrar kan stötta med. 

Resultat: På hemsidan finns en lista med saker att hjälpa till med. 
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• Att sprida kunskap om scouting till allmänheten i Huskvarna och därigenom underlätta för 

medlemmar att hitta till scoutrörelsen.  

Resultat: Detta har framför allt gjorts vid Fallens dag och via inlägg på sociala medier, 

företrädelsevis på Instagram. 

• Att använda sociala medier för vår kommunikation med föräldrar och andra intressenter.  

Scoutkåren publicerar program, nyheter och övrig information om kåren på vår webbplats.  

Resultat: Se bilaga Instagram. 

• Att Trello blir vår grundpelare i kommunikation inom styrelsen och mellan ledare.   

Resultat: Vi använder Trello.  

• Att isolera taket och måla om Lillastugan.  

Resultat: Taket över scoutlokalen är isolerat, målning av västra sidan återstår. 

• Att vi bildar en stugfogdegrupp för våra lokaler och att vi gör en lista med saker som 

behöver göras i lokalerna som fler kan hjälpa till med. 

Resultat: Ej uppnått     

• Att skapa en långsiktig underhållsplan för Örjansgården.  

Resultat: Förslag bifogas verksamhetsberättelsen.  

• Att underlätta styrelsens arbete genom att ta fram årshjul och förtydliga styrelsen roller.  

Resultat: Ett årshjul är framtaget. Styrelsens roller har förtydligats med följande 

Verksamhetsansvarig, Arrangemangsansvarig, Informationsansvarig, Fastighetsansvarig.      

 

Styrelsen för Huskvarna scoutkår        

      


