
Börja här!

Såhär rekryterar du nya ledare

Var är vi nu?

Vart vill vi nå?

Mål! Den nya personen 
hålls med och binder 
sig till verksamheten! 

Hurdana personer behövs för det?

Hur når vi nya personer?

Vi når en ny 
intresserad person! 

Fantastiskt! Hen blir akela! Nej vänta lite…	


Vad motiverar personen? 

Hur kan vi slå ihop kårens och personens 
önskemål?

Hur går det för oss?	

Vad är vi bra på?	


Vad vill vi utveckla?	

Vad skulle vi vilja åstadkomma?

Hur skulle vi kunna dela på uppgifter?	

För vilka uppgifter behöver vi personer?	

Vilka saker kunde vi göra annorlunda, så att vi 
lättare skulle hitta personer?	


Varifrån skulle vi kunna hitta 
personerna vi behöver?	

Studiekompisar eller arbetskolleger? 
Andra kompisar? Barnens föräldrar? 
Gamla ledare?	


Viljan att hjälpa?	

Att stöda egna barnets 
fritidsverksamhet?	

Verksamhet i naturen?	

Att hitta motvikt till arbetslivet?	

Att utnyttja egna kunskaper?	

Tiden, som man kan ge scouting i 
veckan eller månaden?	

Viljan att göra verksamhet 
tillsammans med andra vuxna?	

Viljan att göra verksamhet 
tillsammans med barn?	


Vi berättar om kårens vanor och traditioner	

Vi presenterar olika alternativ att komma 
med i verksamheten	

Vi diskuterar vilka av alternativen passar bäst 
med personens livssituation	


Jes! Det ser 
lovande ut!

Tråkigt, men den här gången 
verkar det som om vi inte kan 
erbjuda dig ett passligt uppdrag. 
Tack för visat intresse, om du vill 
kan jag ge kontaktuppgifter till 
grannkåren...

Vi bjuder med på utfärd	

Vi frågar med till nästa möte	

Vi håller handslagsdiskussion	


Vi kommer överens om en träff

Vi ger ett uppdrag 
i passlig storlek

Vi presenterar resten av 
ledargänget	

Vi ger vår nya ledare en 
stödperson/scouttutor	

Vi frågar med på evenemang	

Vi lägger till personen på 
mejllistor och i FB grupper	


Kommer med i gänget Vi går igenom vad som 
hör till uppdraget och 
vem som stöder	


Inlärning i uppdraget

Utbildning
Grundutbildning	

Åldersgruppsansvarig utbildning	

Färdighetsutbilding	


Vi erbjuder nya lockande 
uppdrag åt personen	



