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Scoutkåren med gemenskap och engagemang!
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Aktiviteter:











Loppis
Fixardagar
Kårstämma
Distriktsstämma
TräFä
Café helg
Scouternas stämma
Lägeråterträff
Julmarknad
Julträff

29-30 september
6-7 oktober
7 oktober
14 oktober
21 oktober
27-28 oktober
24 november
28 november
2 december
11 december



















Planeringsdag
Kårkaraokee/happening
Fixardagar
S:t Georg firande
Majblomsförsäljning
Sjösättning och mastning av båtarna
Valborgsförberedelser
Valborgsfirande
Valborgsuppackning
Utmanar Utmaningen
Kåravslutning
Nationaldagsfirande
Sommarscouting torsdagar dock ej under juli
Läger för hela kåren, distriktslägret (S)Hambooroo
Planeringshelg i augusti
Loppis 2013
Öppet hus/ledar träffar

12 januari
16 februari
20 – 21 april
23 april
vecka 16, 17, 18
27 april
28 april
30 april
1 maj
9 – 11 maj
5 juni
6 juni
juni och augusti
27 juli - 3 augusti
24-25 augusti
Under hösten
Onsdagar



Under året kommer styrelsen att sammanträda vid ett antal tillfällen



Vi kommer att verka för ett antal ledarsamlingar med olika program



Vi fortsätter med innebandy för intresserade medlemmar på söndagarna

Träkvista Sjöscoutkår

Scoutkåren med gemenskap och engagemang!
Mål:


Alla avdelningar har inspirerande program med hajker och möten



Alla avdelningar planerar och genomför verksamheten där scoutmetoden hela tiden
finns med



Vi fortsätter att ge ledarna möjligheter att utvecklas



Vi arbetar aktivt med rekrytering av fler vuxna för att kunna erbjuda plats till alla som
vill bli scouter



Kåren har ett aktivt gäng ledare och funktionärer som bygger vidare på huset och
servar kåren med övriga göromål.

Utveckling:


Styrelsen fortsätter med att göra flera delaktiga i arbetet



Vi jobbar för att vara delaktiga på distrikts- och förbundsaktiviteter



Vi har en kontaktperson till distriktet



Utveckla föräldraengagemanget, viktigt är att vi vid den första kontakten
med föräldrar till nya scouter klargör behovet av att engagemang och deltagande



Våra gäng och arbetsgrupper utvecklas och anpassas efter vår verksamhet



Huset byggs klart och inreds för att passa scoutverksamheten och uthyrnings- delen
anpassas för att vara ett attraktivt alternativ för kommunens innevånare och
företagare.



Vi dokumenterar vår verksamhet och gör den lättillgänglig för alla som har behov av
den.

Vår långsiktiga plan med huset:


Med den nya lokalen vill kåren skapa en gemensam mötesplats för alla barn och unga
i Ekerö kommun.



Den nya lokalen blir helt handikappanpassad.



Vi jobbar vidare med att få ett samarbeta med handikappseglarklubben Vindens
Vänner och Klöverskolan för att kunna erbjuda scouting till barn med särskilda behov.



Vi vill starta en ny verksamhet för de yngre scouterna, eftermiddagsverksamhet, där
man kan komma direkt efter skolan och äta mellanmål, läsa läxor och träffa sina
kamrater.



Vi deltar i en samverkansgrupp med det övriga föreningslivet varav många bedriver
verksamhet i direkt anslutning till kåren och själva saknar samlingslokal.

