VERKSAMHETSPLAN FÖR 2015
Fastställd på distriktsstämman 2014-10-26
I verksamhetsplanen för 2015 har distriktsstyrelsen fokuserat på fem olika områden:
-

Arrangemang och aktiviteter
Utbildning
Rekrytering
Kommunikation
Stöd och ledning

Vi tror att genom att fokusera på dessa områden kan vi uppfylla distriktets huvudsakliga
uppgift: Att stötta distriktets kårer.
Arrangemang och aktiviteter
Att skapa mötesplatser för distriktets medlemmar samt att erbjuda arrangemang med
hög kvalitet är en mycket viktigt del i distriktets arbete. Detta då inspirerande och
genomtänkta arrangemang gör att både scouter och ledare har roligt, utmanas och
utvecklas. Bläddrar ni sedan igenom distriktets kalender finner ni såväl traditioner som
nya arrangemang och distriktsstyrelsen står som vanligt alltid redo att stötta
arrangemangsinitiativ från distriktets medlemmar.
Snapphane Scoutdistrikts mål för 2015:
-

Något arrangemang utöver Snapphanefejden skall genomföras för varje
åldersgrupp
Ett ledararrangemang ska genomföras.
Två ledarträffar ska genomföras.
Öppen lägerplats på Hultet skall genomföras vecka 31

Ansvarig
Arrangemangsansvariga med stöttning av distriktsstyrelsens verksamhetsgrupp.
Vad förväntas av kårerna?
-

Att kårens medlemmar deltar på distriktsarrangemang som deltagare, och vid
behov även som funktionärer.
Att information om de arrangemang som finns kommuniceras ut inom kårerna.
Att kårer kommer till öppenlägerplats v.31
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Utbildning
Ett av distriktets viktigaste uppdrag är att erbjuda och stödja utbildning för distriktets
scouter och ledare för att få en levande verksamhet i rörelse. Det är därför viktigt att
kurser och workshops varierar och anpassas efter kårerna och scouternas önskemål och
behov. Distriktet ska verka för att ha ackrediterade kursledare. Distriktet ska arbeta för
ett bra samarbete med övriga distrikt i Skåne via den Södra regionala
utbildningsgruppen för att kunna erbjuda Skånes scouter och ledare fler
utbildningsmöjligheter i regional regi.
Snapphane Scoutdistrikts mål för 2015:
-

PLUS (Patrulledarutbildning Snapphane) ska genomföras.
Minst en ULK (utmanarlagskurs) skall genomföras.
En KUL-träff ska genomföras.
Minst en temautbildning ska genomföras utifrån önskemål från kårerna.
Att hjälpa till att anordna Trygga möten

(Utbildningarna PATRULL, BAS och SCOUT samt andra utbildningar inom Scouternas
Folkhögskolas ramverk, arrangeras genom Södra regionala utbildningsgruppen)
Ansvarig
Distriktsstyrelsens utvecklingsgrupp tillsammans med kursteam och ledare.
Vad förväntas av kårerna?
-

Att inspirera och uppmuntra kårmedlemmar till utbildning.
Att komma med önskemål och förslag på temautbildningar efter vad som
efterfrågas i kåren.
Att uppmuntra kårens medlemmar att engagera sig i kursteam.
Att någon i kåren blir en KUL.
Att någon i kåren deltar på KUL-träffen.

Rekrytering
Rekrytering av nya medlemmar till var verksamhet ar viktigt för att verksamheten ska
vaxa, ju fler scöuter destö röligare öch battre verksamhet! Distriktet ska vara en resurs i
karernas rekrytering bade ekönömiskt öch med material. Distriktet ska aven arbeta för
att synas i samhallet öch rekrytera söm distrikt.
Snapphane Scoutdistrikts mål för 2015:
-

Distriktet ska arbeta för att öka medlemsantalet 2015 genom att:
o Underhålla och uppdatera rekryteringstipsen på hemsidan.
o Minst en rekryteringsaktivitet ska genomföras i distriktsregi.
o Kårerna ska ha tillgång till stöd och material att låna för sin rekrytering.
o Kårens rekryteringssatsningar kan stöttas ekonomiskt via distriktets
rekryteringsfond.
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Ansvarig
Distriktsstyrelsens utvecklingsgrupp.
Vad förväntas av kårerna?
-

Att aktivt arbeta med rekrytering.
Att se distriktet och riksorganisationen som en resurs i rekryteringsarbetet.
Att komma med rekryteringsidéer till idébanken.
Att delta i distriktets rekryteringsevent.

Kommunikation
Att synas utåt är en mycket viktig del i rekryteringsarbetet och distriktet kommer därför
att fortsätta arbetet med att synliggöra den scoutverksamhet vi bedriver. Distriktet ska
fortsätta att använda sig av sociala medier.
Snapphane Scoutdistrikts mål för 2015:
-

Distriktet ska vara aktivt i sociala medier.
Del av distriktets arrangemang ska uppmärksammas i media.
Informera om riktlinjer för hur kårer kan ta kontakt med media vid arrangemang.
Två terminsbrev ska skickas till kårerna.
Utveckla distriktets informations och rekryteringsmaterial.
Hjälpa Södra regionala utbildningsgruppen att marknadsföra sina utbildningar.

Ansvarig
Distriktsstyrelsens ledningsgrupp.
Vad förväntas av kårerna?
-

Att arbeta för att kårens egna aktiviteter uppmärksammas i media och social
media.
Att använda distriktets hemsida för att söka information om scouting på
distrikts- och riksorganisationsnivå.
Att använda distriktets informations och rekryteringsmaterial.
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Stöd och ledning
Snapphane Scoutdistrikts mål är att möta kårernas behov av stöd på bästa sätt. Det är
viktigt att distriktet aktivt deltar i det regionala samarbetet. Distriktet arbetar för att
Snapphane ska vara ett starkt distrikt där alla medlemmar känner sig välkomna samt
delaktiga.
Snapphane Scoutdistrikts mål för 2015:
-

Distriktets alla arrangemang, aktiviteter och utbildningar som genomförs ska
dokumenteras och utvärderas för att utveckla framtida verksamhet.
Distriktskansliet samt det regionala kansliet ska vara en stark resurs i distriktets
arbete.
Distriktet ska vara en aktiv part inom Scouternas sydligaste region.
Två stycken kårordförandeträffar ska genomföras.
Distriktsstyrelsen skall löpande arbeta för att Snapphanedistriktet skall vara
representerade på riksnivå.

Ansvarig
Distriktsstyrelsens ledningsgrupp.
Vad förväntas av kårerna?
-

Att kårerna närvarar på KO-träffar och liknande träffar.
Att kårerna ser kansli- och konsulentstödet som en resurs i kårens arbete.

Hultet
Hultet är distriktets lägerområde som underhålls och förvaltas av Hultetgruppen. Under
2015 kommer vi fortsätta med att utveckla Hultet och göra det till ett attraktivt hajkoch lägerområde för distriktets alla kårer och andra intressenter.
Snapphane Scoutdistrikts mål för 2015:
-

Genomföra Hultets utvecklingsplan.
Uppmuntra till en aktiv Hultetgrupp.
Att arbeta för att marknadsföra Hultet som ett intressant lägerområde

Ansvarig
Hultetgruppen med stöd av distriktsstyrelsen.
Vad förväntas av kårerna?
-

Förlägga arrangemang på Hultet.
Engagera sig i arbetet med Hultet.
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