SNAPPHANE SCOUTDISTRIKT

Verksamhetsplan för Snapphane Scoutdistrikt 2017
Fastställd på distriktsstämman 2016-10-23.

Inför 2017 har distriktsstyrelsen valt att fortsätta koppla samman
verksamhetsplanen och distriktets mål med Scouternas strategi 2015-2025.
 Scouternas strategi står med kursiv stil.
 Snapphane Scoutdistrikts verksamhetsmål med rak stil.

Distriktets huvudsakliga uppgift är att stödja distriktets scoutkårer
Scouternas strategi 2015-2025
”Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan
tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa scouternas
förväntningar i varje möte och genom att scouterna utvecklas till förebilder i vår gemensamma
rörelse.”

Scouternas strategi fokuserar på tre områden:
 Scouterna utvecklas till förebilder
 Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte
 Fler ska få uppleva scouting
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SCOUTERNA UTVECKLAS TILL FÖREBILDER


Scouterna utvecklas till förebilder. Scouterna förbättrar världen! Vi gör det genom att
varje person som deltar i scoutverksamhet blir redo för livet, utvecklas till sin fulla
potential och blir en aktiv världsförbättrare. Kraften i att alla scouter – var och en för sig,
och alla tillsammans – utvecklas och tar aktiv del i samhällsutvecklingen är ostoppbar.
Den lilla handlingen får ringar på vattnet som förflyttar berg. Vi är föregångare i stort
och smått och vi är stolta över det!

Som ditt distrikt vill vi…
Fortsätta att skapa mötesplatser där scouter och ledare kan dela med sig av erfarenheter och träffa
nya vänner i gränsöverskridande möten och aktiviteter till exempel i form av mentorprogram. Knyta
kontakter med lokala politiker, organisationer och företag för att visa på vår samhällsnytta, på egen
hand eller genom hjälp av vårt närmsta kansli.

Distriktets verksamhetsmål för 2017:
 Ett ledararrangemang ska genomföras.
 PLUS (Patrulledarutbildning Snapphane) ska genomföras.
 En ULK (utmanarlagskurs) ska genomföras inom målspåren aktiv i samhället, egna värderingar och
kritiskt tänkande.
 Något av distriktets arrangemang ska uppmärksammas i media.
 Arbeta för att marknadsföra Hultet som ett intressant lägerområde.
 Hultets utveckling och underhållsplan för 2017 ska genomföras.
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VI ÖVERTRÄFFAR SCOUTERNAS FÖRVÄNTNINGAR I VARJE MÖTE


Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte. Grunden i scoutrörelsen är mötet
scouter emellan och mellan scouter och ledare! I alla våra möten upplever den enskilda
scouten en verksamhet som är så bra att den inte kan tänka sig något roligare, mer
spännande eller mer utvecklande. Scouten är delaktig i att skapa den verksamheten och
stöttas av ledare som känner sig trygga och förberedda för att på bästa sätt uppmuntra
kraften i barn och ungas upptäckarglädje och vilja.

Som ditt distrikt vill vi…
Se till att styrelsen består av personer med olika bakgrund, ålder och erfarenheter och att de får
möjlighet till inflytande på ett meningsfullt sätt. Sträva efter att skapa en kultur där ledare går
utbildningar och använder Scouternas program.

Distriktets verksamhetsmål 2017:











Något arrangemang utöver Snapphanefejden ska genomföras för varje åldersgrupp.
En KUL-träff ska genomföras.
Två kårordförandeträffar ska genomföras.
Minst en intresseutbildning ska hållas utifrån önskemål från kårerna.
Distriktets alla arrangemang, aktiviteter och utbildningar som genomförs ska dokumenteras och
utvärderas för att utveckla framtida verksamhet.
Södra regionala utbildningsgruppen inbjuds att marknadsföra utbildningar vid minst ett av
distriktets arrangemang.
Distriktet ska med minst två representanter delta på scoutforum.
Distriktsstyrelsen ska vara representerade på nationella scoutledningsträffar.
Distriktsstyrelsen ska vara representerad på varje regionråd.
Distriktet ska ha minst en representant i södra regionala utbildningsgruppen.
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FLER SKA FÅ UPPLEVA SCOUTING


Fler ska få uppleva scouting. Vi vet att scouting förändrar liv och vill därför att allt fler
får chansen att uppleva världens bästa fritid – Scouting! Vi växer genom att vi präglas av
mångfald, både i vilka vi vänder oss till och är öppna för men också i att det finns en
mångfald i sätten att bedriva scouting. Bland föräldrar är vi en av de mest eftertraktade
fritidsaktiviteterna för deras barn.

Som ditt distrikt vill vi…
Distriktet identifierar orter med potential för ny verksamhet och stöttar de lokala scoutkårerna i
gemensamma aktiviteter, projekt och utveckling för att fler ska få möjlighet att uppleva scouting.

Distriktets verksamhetsmål 2017:
 Att minst en marknadsföringsaktivitet ska genomföras i distriktets regi.
 Att kårerna ska ha tillgång till stöd och material att låna för sin rekrytering.
 Kårernas rekryteringssatsningar kan stöttas ekonomiskt via distriktets rekryteringsfond.
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