
Verksamhetsplan för 2023 - 2024 
 

SGSS 
SGSS har inget kansli. Alla uppgifter är 

fördelade på Landsgillerådet, specifika 

uppgifter som frimärksbanken, freds-

ljuset, hemsidan,  samt Gillescouten är 

fördelade på medlemmar i och utanför 

Landsgillerådet.  

Vi hyr ett litet förråd av Västmanlands 

Scoutdistrikt i Västerås, där vi nu har 

vårt arkiv. 

 

Vision, mångfald och möjlighet 
Verksamheten ska kännetecknas av: 

• aktivt arbete att starta nya scoutgil-

len. 

• en organisation som möter scoutgil-

lenas behov. 

• Varierande program och aktiviteter 

för medlemmarna utifrån olika in-

tressen och åldrar. 

• lätt igenkänd image. 

• tillgänglig uppdaterad hemsida. 

• vår fb-sida skall vara levande. 

• att vi deltar i det internationella gil-

lescoutarbetet på alla nivåer. 

• goda kontakter och gott samarbete 

med samtliga scoutförbund i Sverige, 

på alla nivåer. 

• att vi är kända i samhället och spelar 

en naturlig roll i sociala gemenskaper 

på våra hemorter. 

 

Övergripande mål 
• Hålla scoutlag och scoutlöfte le-

vande. 

• Sprida scoutanda i samhället. 

• Stötta scoutverksamheten. 

• Bevara kamratskap mellan vuxna 

scouter. 

• Uppmuntra medlemmarna till att 

deltaga i SGSS aktiviteter. 

• Arbeta för rättvisa och fred samt bi-

dra till internationell förståelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långsiktiga & kortsiktiga mål 
• Landsgillerådet arbetar aktivt för att 

starta nya scoutgillen. 

• Årliga träffar hålls i alla regioner, 

med deltagare av LGR-medlem. 

• Samtliga scoutgillen har fört samtal 

om vision och övergripande mål. 

• Något internationellt engagemang 

finns i alla scoutgillen. 

• Alla scoutgillen ska ha kontinuerlig, 

aktiv rekrytering. 

• Medlemsantalet sjunker och därmed 

minskar intäkterna. LGR arbetar ak-

tivt med att balansera budgeten. 

 

Aktiviteter 2023 - 2024 
Landsgillerådet leder och fördelar ar-

betet med att: 

• genomföra Landsgilleting 2023. 

• starta nya scoutgillen. 

• driva projektet ”Gillescouting – scou-

ting för vuxna”. 

• skapa och uppdatera samt utveckla   

informations- och annat PR-material. 

• ge ut fyra nummer av Gillescouten 

per år. 

• ge ut Aktuellt från LGR (A4 sida) sex   

gånger per år. 

• genomföra Gillescoutvandring 2024 i 

samarbete med arrangerande scout-

gille. 

• delta i internationella konferenser 

och träffar fysiskt eller med fullmakt 

på olika nivåer. 

• uppmuntra gillena att ha ett vängille. 

• svara för distributionen av Fredslju-

set från Betlehem i samarbete med 

scouterna. 

• fortsätta arbeta med Frimärksban-

ken. 

• följa upp samarbetsavtalet med 

Scouterna. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Regionerna  
• genomföra årliga regionträffar i sam-

arbete med lokalt scoutgille. 

 

Gilleråden i de lokala scoutgill-

lena leder och fördelar arbetet 

med att: 
• planera scoutgillets arbete och pro-

gram. 

• värva nya medlemmar. 

• utöva medlemsvård och arbeta ak-

tivt för att behålla medlemmarna. 

• delta i regionala, gillescoutträffar. 

 

Resurser 
• Landsgillerådet, projektgrupper och 

kommittéer. 

• Regionansvariga. 

• Gilleråden och gillescouterna. 

• Ekonomi och budget. 

• Handbok för gillescouterna. 

• Hemsidan och en facebookgrupp.  

• Tidningen Gillescouten 

• Aktuellt från LGR. 

 

Organisation 
• Organisationen anpassas efter inne-

hållet i verksamhetsplanen, både lo-

kalt och på riksnivå. 

• Vi skall utvärdera och följa upp SGSS 

mål, aktiviteter, resurser och organi-

sation. 

 


