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Kartan 

• Kartan är ett dokument som visar vart och 
när kåren vill uppdelat på olika områden 

• Kartans målsättning per område kan i tid 
räknat variera, de kan sträcka sig från allt 
från en termin till flera år 

• Kartan ska tas fram med så stor 
konsensus som möjligt, för att garantera 
lojaliteten gentemot Kartan 
 
 



Kartans fördelar 

• Visar vad vi ska göra 
• Visar vad alla vill göra, inte vad enskilda vill göra 
• Gör att alla drar åt samma håll 
• Gör att lojaliteten ökar 
• Har en enkel och tydlig struktur som alla förstår 
• Den visar inte alla detaljer, utan essensen av det som 

förändras över längre tidsperioder = En verksamhetsplan  
• Stående fundament, som scoutlag, scoutmetoden och 

andra principer, regleras i andra dokument 
• Detaljer, så som mötesdagar, avdelningsbidrag, 

knivbevis mm, regleras i andra dokument.   



Kartans områden 

• På övergripande kårnivå 
• Områden kan tillkomma och tas bort över tid 
• Ett område kan ha flera målsättningar 
• Endast ett fåtal områden behandlas samtidigt, 

för att kunna fokusera. Resterande områden 
läggs som vilande. 

• När en tidsatt målsättning för ett område är 
avklarat skapas en ny målsättning eller så läggs 
området som vilande 
 



Målsättningarna 
• En målsättning ska vara konkret och mätbar. 
• En målsättning kan vara tidssatt eller stående. 
• Bra ex: År 2012 ska GVB ha minst 300 medlemmar.  
• Dåligt ex: I framtiden ska GVB ha minst ett hundratal 

medlemmar, kåren ska räknas som en storkår. 
• Bra ex: Varje år ska en stor ledarfest anordnas 
• Dåligt ex: Varje år ska ledarna känna att kåren stödjer 

dem. 
• En målsättning kan ha ett eller flera delmål: 

– År 2015 ska det finnas 3 st patrullstugor på Petters 
• Patrullstuga 1 ska vara färdig 2010 
• Patrullstuga 2 ska vara färdig 2012 
• Patrullstuga 3 ska vara färdig 2015 



Kartans måldatum 

• Visar när en målsättning ska vara avklarad 
• Minst på en termins sikt 
• Även delmål ska ha måldatum 



Skapande av kartan 

• Ska göras i en trygg grupp, tex ledarteamet på 
avdelningen.  

• Grupper som inte är ett ledarteam bildar egna 
grupper, tex gårdsfogdarna 

• Olika grupper kan välja att fokusera på olika mål 
• Varje grupps karta kan skapas med handledning 

av AU 
• Samtliga gruppers kartor ska slås ihop till en 

kårgemensam karta 



Exempel på områden 
• Avdelningsstruktur 
• Sommarläger 
• Kårarrangemang 
• Ekonomi 
• Ledaraktiviteter 
• Lokaler 
• Material 
• Pettersberg 
• Program 
• Medlemsstruktur 
• Övrigt 
• Utbildningar 
• Föräldrar 
• Seniorscout 



Exempel på karta 
Läger Kårläger med samtliga grenar 

ska anordnas på Vässarö 
Sommaren 2011 

Ledaraktiviteter Varje år ska alla ledare träffas 
och spela badminton 

Stående 

Medlemsstruktur Kåren ska ha 3+2+2+1 
avdelningar 

HT-2010 

Pettersberg Det ska finnas 4 patrullstugor 
på Petters 

2015 

Pettersberg Lägerförrådet ska vara 
färdigbyggt 

HT-2009 

Ekonomi – vilande 

Material – vilande 

Utbildningar -vilande 



Stingarna 100109 
Avdelningsstruktur Rovf ska vara igång med en 

patrull, integrerade inom 
Snabbfötterna 

HT10 

Medlemsstruktur Mellan 40-60% av kårens 
seniorscouter ska vara tjejer 

2015/2016 

Lokaler Kodlås i båda lokalerna HT10 

Pettersberg Lägerförrådet ska vara klart Inför verksamhetsåret 10/11 



Absolut Gustaf 100109 
Avdelningsstruktur Ett nytt seniorscoutlag ska 

startas upp med de nya 
seniorscouter. Inklusive nya 
ledare 

HT10 

Pettersberg Byta ut lampor mot 
lågenergilampor 

HT10 

Pettersberg Altan utanför köket med/utan 
tak 

Inför sommaren 2010 

Pettersberg Lägerförrådet ska vara klart Efter lägret 2010 



Gnagarna & SKM 100109, sid 1 
Utbildning 

Alla scouter ska vid avslutad patrullscouttid ha 
genomgått patrulledarutbildning Stående 

Utbildning 
Alla assistenter ska efter två år på avdelning ha 
genomgått assistentkurs. Stående 

Utbildning Alla aktiva ledare över 25 år ska ha gått ALU. Stående 

Petters Det ska finnas fyra fasta vindskydd. 2012 

Petters 
Förhindra förskogning/igenväxt av ängarna samt 
björkdungen. Stående 

Petters Gräva om dikena runt Petters för att minska lerbildning. 2011 

Petters Färdigställa lägerförrådet. Inför verksamhetsåret 
11/12 

Petters Inreda Ladan för utomhusverksamhet under tak Inför verksamhetsåret 
11/12 

Lokalerna 
Ta fram en plan för hur man bättre disponerar 
ledarrummet på Rhensgatan HT-10 

Lokalerna Bredband till lokalen på Rhensgatan HT-10 



Gnagarna & SKM 100109, sid 2 
Lokalerna Ordna akustikplattor i taket på Rehnsgatan 

HT-10 

Avdelningsstruktur Återinviga Rovfåglarna Inför verksamhetsåret 
11/12 

Medlemsstruktur 
Det ska finnas en jämn fördelning mellan manliga och 
kvinnliga ledare på patrullscout Stående 

Medlemsstruktur 
Seniorscouter ska under sitt andra år praoa på 
avdelning. Stående 

Medlemsstruktur Välja en  materialförvaltare 
KST 2010 

Seniorscout Seniorscouter ska assa på läger under år ett. 
Stående 

Ledarvård 
Bjuda in aktiva som inaktiva ledare till vissa av kårens 
aktiviteter tex hajk och lägerbål Stående 

Kårarr Kåren skall ha en planeringshelg inför VT. 
Stående 

Kårarr 
Kårrepresentanter skall träffas inför HT för att 
fastställa terminsprogrammet. Stående 

Kårarr Jubileumsfest (+18) var femte år 
Verksamhetsåret 14/15 



Gnagarna & SKM 100109, sid 3 
Sommarläger 

Deltaga på camp-in-camp med junior och patrull på 
Jamboree2011 

Sommar 2011 

Sommarläger Kårläger var femte år dvs under jubileumsåren 

Stående 

Material Kåren skall äga 15 kåtor 

Sommaren 2013 

Material-delmål Kåren skall äga 11 kåtor 

Sommaren 2010 

Program 
Skapa och underhålla ett digitalt arkiv på gvb.nu (allt 
kursmaterial (E-kurs) samt grenprogram).  

2010/stående 

Föräldrar  Aktiv föräldraförening inom kåren 

HT-11 


