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Antogs på LGT 2017-05-28

Ansluten till International Scout and Guide Fellowship
En organisation för vuxna

Verksamhetsplan för 2017 - 2020
Bakgrund
Vi har en delvis ny organisation. Vi har
lagt ner vårt kansli och fördelat dess
uppgifter på hela Landsgillerådet, vissa
uppgifter även på medlemmar utanför
Landsgillerådet. Vi hyr ett förråd av
Västmanlands Scoutdistrikt i Västerås,
där vi nu har vårt förråd och arkiv.
Vi har fortsatt täta kontakter med våra
lokala scoutgillen genom en regionansvarig inom Landsgillerådet. På grund
av vikande medlemsantal, nedlagda
scoutgillen och svårigheter att bilda
nya scoutgillen har rekrytering varit i
fokus på alla våra samlingar, regionalt
och inom Landsgillerådet.
Målbild
Verksamheten ska kännetecknas av:
 Att vi har varierande program och aktiviteter för våra medlemmar och att vi
på det sättet tillgodoser olika intressen
och åldrar.
 Att vi har en organisation som möter
scoutgillenas behov.
 Att vi har en lätt igenkänd image.
 Att vi har en tillgänglig hemsida.
 Att vi deltar i det internationella gillescoutarbetet på alla nivåer.
 Att vi har goda kontakter och samarbete med Scouterna på alla nivåer.
 Att vi är kända i samhället och spelar
en naturlig roll i den sociala gemenskaper på våra hemorter.
Övergripande mål
 Hålla scoutlag och scoutlöfte levande.
 Sprida scoutanda i samhället.
 Stötta scoutverksamheten.
 Bevara kamratskap mellan vuxna
scouter.
 Att vi arbetar aktivt med det nationella innehållet före det internationella.
 Att stimulera medlemmarna till att
deltaga i SGSS aktiviteter.
 Arbeta för rättvisa och fred.
 Bidra till internationell förståelse.
 Utöver de övergripande målen stävar
vi mot följande långa och kortsiktiga
mål.
Långsiktiga mål
Vid utgången av 2019:
 Landsgillerådet arbetar aktivt för att
starta nya scoutgillen.

 Planerad verksamhet finns i alla
scoutgillen.
 Årliga träffar hålls i alla regioner,
med deltagare av LGR-medlem.
 Samtliga scoutgillen har fört samtal
om de övergripande målen.
 Något internationellt engagemang
finns i alla scoutgillen.
 Alla scoutgillen ska ha kontinuerlig,
aktiv rekrytering.
 Öka samarbetet med Scouterna.
Kortsiktiga mål
Vid utgången av 2019:
 Landsgillerådet arbetar aktivt för att
starta nya scoutgillen.
 Nya scoutgillen har startats.
 Inga fler scoutgillen har lagts ner.
 Årliga träffar hålls i alla regioner,
med rekrytering som en av programpunkterna.
 Det finns något internationellt engagemang i 75% av scoutgillena.
Aktiviteter 2017 -2020
Landsgillerådet leder och fördelar arbetet med:
 Att genomföra Landsgilleting 2019 i
samarbete med arrangerande värdgille.
 Att starta nya scoutgillen i samverkan med scoutgillen och scoutkårer.
 Att skapa och underhålla informations- och annat PR-material
 Att besöka Scouternas stämmor.
 Att ge ut två nummer av Gillescouten
per år, även på hemsidan.
 Att genomföra Gillescoutvandring
2018 och 2020 i samarbete med arrangerande scoutgille(n).
 Att delta i internationella konferenser och träffar på olika nivåer, t,ex. de
nordiska gillescoutorganisationernas
årsmöten, Nordisk-Baltiska kommitténs sammanträden, Nordisk-Baltisk
Gillescoutträff 2018 i Göteborg, ISGFs
Europakonferens 2019 i Bremen i Tyskland, ISGFs Världskonferens 2017 på
Bali och ISGFs Världskonferens 2020.
 Att arrangera Nordisk-baltisk Gillescoutträff i Sverige 2018.
 Att fortsätta och förbättra vängillearbetet.
 Att arrangera distributionen av
Fredsljuset från Betlehem 2017 – 2020.

 Att fortsätta arbeta med Frimärksbanken.
 Att följa upp samarbetsavtalet med
Scouterna.
Regionerna leder o fördelar arbetet
med:
 Att genomföra årliga regionträffar i
samarbete med lokalt scoutgille.
 Att delta i och utbilda nya scoutgillen
inom den egna regionen.
 Att utbyta erfarenheter kring hur
man behåller medlemmar.
Gilleråden i de lokala scoutgillena leder och fördelar arbetet med:
 Att planera scoutgillets arbete och
program.
 Att värva nya medlemmar.
 Att utöva medlemsvård och arbeta
aktivt för att behålla medlemmarna.
 Att delta i regionala, nationella och
internationella gillescoutträffar.
Resurser
 Landsgillerådet med förekommande
projektgrupper och kommittéer.
 Regionansvariga.
 Gilleråden och gillescouterna.
 Ekonomi och budget.
 Handbok för gillescouterna.
 Hemsidan och Facebook.
 Tidningen Gillescouten
 Aktuellt från LGR.
 Landsgillerådets protokoll.
Organisation
Organisationen anpassas efter innehållet i verksamhetsplanen, både lokalt
och på riksnivå.
Utvecklingsplaner
Utvecklingsplanerna utvecklas och utformas i samarbete med de lokala
scoutgillena, på Landsgilletinget, på
regionala samlingar och på Gilleting.
Återkoppling
Årsvisa avstämningar, verksamhetsberättelser, rapporter och utvärderingar.

