
Verksamhetsplan för 2021

Övergripande mål
Sanct Botvids scoutkår skall bedriva en scoutverksamhet som präglas av hög kvalitet, stor glädje och 
vara utvecklande för både barn och ledare.

Alla skall känna sig välkomna i vår verksamhet.

Vi skall vara det självklara valet för friluftsintresserade i Tullinge med omnejd.

Alla från utmanare och uppåt skall ha ett aktuell ”Trygga möten” intyg.

Registerutdrag för utmanare och uppåt skall visas upp enl kårens och Scouternas regler 

Konkretamål för 2021.

Verksamhetsmål

Åka på läger Gålö

Upptaktshelg hösten 

Om behov/önskan finns starta/flytta en avdelning till annan plats än scoutstugan tex. Trädgårdstorp

Genomföra en sjöskola. 

Om möjlighet finns genomföra ”prova på” seglingar under sommarlovet.

Arbeta enl den sjöplan som finns 

Arbeta fram en plan för ledar introduktion. 

Hårda 

Fortsätta med anpassningar i stugan så att den fungerar på bästa sätt för verksamheten. 

Förbättra platsen vid vindskydden tex med dass. 



Medlemmar 

Öka med 5% i åldern 8-18 jmf 2020-12-31 

Genomföra rekrytering löpande under året

Fler vuxna aktiva i verksamheten.

Utbildning
Fyra stycken ska ha gått Leda Scouting  alt påbörjat under året

Fem stycken skall ha gått Leda Avdelning alt påbörjat under året 

Två stycken skall ha gått Treklöver Gilwell alt påbörjat under året

Alla ledare och utmanare ska ha gått kursen ”Trygga möten” alt förnya om den är äldre än tre år.

Ekonomi/försäljning
Sälja julgrupper 

Sälja julgranar

Pr/Info
Nya hemsidan klart till hösten 2021

Ha en aktiv hemsida och FB grupp.

Var aktiv i Tullinge t.ex. på Tullinge marknadsdagar, Midsommar etc 

Kommande för 2022
Åka på jamboree för Upptäckare och uppåt.

Anordna någon form av läger för spårare som inte får åka på jamboree.

Fortsätta att arbeta enl planen för sjöverksamheten.



Sjöplan för 2021 

Handlingsplan för sjöverksamheten inom Sanct Botvids Scoutkår

Bakgrund
Kåren har idag ca 10 stycken mindre jollar som det seglas mycket med under våren, främst är det 
spårarscouter (åk 2-3) och upptäckarscouter (åk 4-5) som seglar dessa OP-jollar och WalkerBay8. De 
äldre scouterna seglar de större båtarna. 
Kåren har mycket begränsad arbetskraft för vård och underhåll av båtar.
Det finns ungdomar som är intresserade av sjöverksamhet och att segla, samt avdelningsledare som 
vill bedriva sjöverksamhet. 

Kårens båtar inför 2021
1 IF (heter Pepita), en 2-krona samt en Väderöjulle.
10 stycken OP-jollar och WalkerBay8, en eka och 1 följebåt (Buster).

Målet 2021
Tillsammans med Äventyraravdelningarna planera in seglingstillfällen under säsongen, samt 
arbetstillfällen vid båtarna.
Navigationskurs, fritidsskepparen.
Se över om vi ska börja använda sjömärken, i första hand för Äventyrare.
Att bland annat Rover jobbar och seglar Pepita.
Låna Birgers julle, det ger 3 lite större båtar att använda vid avdelningsmöten och eventuella extra 
seglingstillfällen. 
Bjuda in till städdag på jolleområdet. 
Byta motor på Plåtis, alternativ köpa en ny begagnad båt med motor. 
Alla som ska köra Plåtis ska vara med på en genomgång av förtöjning, länspump, oljepåfyllning
Färdigställa renoveringen av bryggan på jolleområdet.
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