Verksamhetsplan för 2020
Matfors scoutkår
Medlemmar och rekrytering
Minst bör vi behålla nuvarande medlemsantal runt 55 personer. Aktiv rekrytering sker
främst genom inbjudan via omkringliggande skolor inför höstterminen.
Ledare
Vi har som mål att ha en ledaraktivitet per termin. De föräldrar som bidragit som
hjälpledare försöker vi uppmuntra att fortsätta vara med och utvecklas i sin ledarroll.
Inbjudan till scoutledarutbildningar i vårt närområde distribueras till våra ledare, och när
någon har möjlighet att gå en passande utbildning bekostar kåren deltagaravgiften.
Läger och hajker
Målet är att varje avdelning ska ha minst en hajk eller utfärd per termin.
För spårarscouterna anordnas ett distriktsgemensamt läger. I år är det Hällans scoutkår
som anordnar spårarlägret Idun med medeltidstema 12-14 juni.
Andra års upptäckare och äldre erbjuds att åka med på sommarlägret Peak 2020 i
Storbritannien som går av stapeln 25 juli – 1 augusti. De som inte bjudits in till detta läger
eller inte har möjlighet att delta av andra skäl kommer erbjudas ett annat sommarläger,
ännu ej klart vilket.
Höstterminen har vi för avsikt att starta med en kårhajk.
Övriga kårgemensamma aktiviteter
S:t Georg-firande, torsdag 23 april
Terminsavslutning och städdag vid scoutstugan, söndag 7 juni
Fredsdagen, 21 september (eller däromkring)
Sopletartävling under hösten.
Julavslutning
Scoutstugan
Under det innevarande året ska vi komma igång med iordningställandet av ett toalettrum i
nuvarande inneförrådet.
För att ersätta inneförrådet ska vi ordna med ett hyllsystem för aktivitetsmaterial.
Utvändigt behöver två sidor av huset målas klart.
Ekonomi
De bidrag vi får från kommunen och scoutförbundet motsvarar ungefär driftskostnaden för
scoutstugan. För att kunna lägga medel till roliga aktiviteter behöver vi förutom
medlemsavgiften några ytterligare inkomstkällor. Det vi tänker använda oss av i år är:
− Försäljning av restaurangchansen
Eftersom vi flera år i följd gjort plusresultat vill vi satsa extra på aktiviteter, så att pengarna
kommer scouterna till glädje. Vid dyrare arrangemang som sommarläger finns möjlighet att
subventionera en del av kostnaden för att så många som möjligt ska ha möjlighet att följa
med.

