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Hållbara uppdrag
Dela med dig av dina bästa guldtips <3

MIKAELA KORIN APR 01, 2020 07:52PM

Stanna upp för självreflektion
Se till att någon gång ta dig tiden att pausa lite och fundera lite
över dig själv och hur du känner för ditt uppdrag. Vad gillar just
du i det? Vad är mindre roligt? Hur kunde du utveckla uppdraget
ytterligare, har du nya idéer eller �nns det något du tycker att
inte borde ingå i ditt uppdrag utan skulle vara med
ändamålsenligt annanstans?

Forma ditt eget uppdrag, dvs se till att du
kommer åt att påverka hur ditt uppdrag ser
ut istället för att det helt skulle dikteras av
någon annan

Det vi gör i kåren är att vi har botten för handslag för varje
uppdrag inom styrelsen. De �nns tillgängliga på vår drive och för
varje år så beroendes på vem som tar vilken post och vad den har

för tankat osv så lever uppdraget lite. Men genom att ha färdiga
botten så vet man vad för allt som behöver �xas (av någon) under

året och då man göra handslagen så kollar man ifall det �nns
något från det egna uppdragets botten man inte vill göra och

något från någon annan post man skulle gärna göra. Så försöker
vi få så att uppdragen skulle vara passade för just den personen

som tar det uppdraget. :) ― ANONYMOUS

Gå på utbildningar och ledarevenemang
Så man får vara deltagare själv ibland och få lära sig nytt och lära
känna nya människor. 
Tre klöver gilwell var ett super bra event för det här, gav mig
massor med ny scoutenergi :)

Stöd av andra
Känna att de andra stöttar en i ens uppdrag. Att andra i ex.
styrelsen är ivriga och vill göra saker, det motiverar mig. 

Håller med om mentor! Det är helt super om man har möjlighet till
det :) ― ANONYMOUS

En del uppdrag är sådana att man kan göra den som pararbete.
Om man har ett bra par och personkemin funkar så stöder man

varandra mycket. ― ANONYMOUS

Skaffa en mentor om du kan! ― ANNA ÅKERMAN

Hitta ditt egna uppdrag

Pröva på olika saker för att hitta det du brinner för

Vi har försökt delat upp alla saker som behöver göras i mindre
delar så alla väljer det de tyckr verkar mest som deras grejj och

som passar en bäst. Vi har tex. små "grupper" inom kåren som har
olika ansvar ex. hajkteamet som består av �era ledare som är

ivriga på att ordna hajker och vara utomhus. Vem som helst får
vara med och man behöver inte alltid kunna göra grejjer inom

gruppen heller om man tex. har en tyngre period i livet eller så.
Men tex. hajkteamets uppgift är att ordna en par/tre hajker i året.

― ANONYMOUS

Håller med! T.ex. jag och min vicekårchef har hand om olika
uppdrag - han sköter kontakt med båtsman för det intresserar inte

mig alls, och jag �xar en del administrativt för jag gillar det!
― ANONYMOUS

Kanske du brinner mest för att skeppa eller sova utomhus i
vindskydd i alla väder, kanske för föreningsadministration eller

utvecklande av nytt scoutprogram - våga prova på nytt både inom
den egna kåren (eller se till att du får göra just det du gillar) eller

på högre nivå för att se om det är din grej! ― ANNA ÅKERMAN

Ha kul i ditt uppdrag, se till att alla är
involverade
Gör roliga saker tillsammans och se till att inte lämna nån
utanför.

Ledarseminarium
Års- och långtidsplanering

Lägg in färdigt ansvarspersoner (tillsammans med temat) för varje
möte --> fastän man inte kan vara på plats just den veckan, har

man en plan som andra kan genomföra och det blir gjort
― ANNA ÅKERMAN

Styrelsemiddagar
Ex. styrelsebytes middag i december. Avgående styrelsen och
nya styrelsen träffas och chillar + diskuterar det gånga året och
kommande året :)
Samtidigt som ett litet tack för arbetet man gjort och för det
man ställt upp till :)

Att inkludera alla i ledarkretsen, få också de
yngre att känna sig viktiga
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gemensamt ansvar för att inte en stackare
tar på sig alldeles för många uppdrag

En framtidsplan för ledarstaben.

Om ledarna upplever att de kanske inte jobbar mot samma mål
och saknar en gemensam linje eller exempelvis har svårt med att

kompromissa i kon�ikter (kon�ikter är dessutom inte alltid något
negativt), ordna då en strategidag för kårledarna då ni

tillsammans stämmer av en gemensam framtidsplan så att alla
kan hitta sig på samma våglängd och samarbeta mer målmedvetet
och synkroniserat. Har provat, rekommenderar! Ta era coacher till

hjälp, jag kan också tipsa om några övriga personer som kan
hjälpa er kår med detta! ― ANNA ÅKERMAN

Tacka mycket
Viktigt att tacka för hjälpen för att orka med sina uppdrag och
hållas motiverad

Roligt för ledarna
Hitta på något roligt fötr ledarna så att de inte bara barnvaktar

Planera in i kalendern i god tid på förhand före man har hunnit
boka den full, och håll fast vid planen --> mer sannolikt att det blir

av ― ANNA ÅKERMAN

ledarmiddagar, ledarhajker, ― ANONYMOUS

Tillåt folk att ta en scoutpaus om de
behöver det. Då kan de komma tillbaka med
ny motivation

Låt folk säga nej och acceptera det - pusha int dem till att göra
något de inte vill. ― ANONYMOUS

Kan kännas jobbigt att någon "inte bidrar" på en tid, men hen kan
sedan komma tillbaka med ny iver och motivation som är bättre

för alla, både ledaren själv och kåren! ― ANNA ÅKERMAN

och ok att inte vara tillgänglig 24/7 (små pauser liksom)
― ANONYMOUS

Tydligt utskrivet att vem som gör vad och
gemensamt ansvar för att inte en person tar
på sig för många uppdrag

Mötesbank

En mötesbank för hela kårens möten, där mötena är
färdigplanerade gör att det är så låg tröskel som möjligt för vem
som helst att dra ett möte

Utvecka scoutprogrammet.� vidare! ― ANONYMOUS

Tydliga uppdrag, att alla vet vad de
förväntas av dem och vad som ingår i
uppdraget det tagit

Ex. genom handslag ― ANONYMOUS

Kom ihåg regelbundet att tacka
Kom ihåg att utöver utmärkelsetecken att tacka ledare även i
den dagliga verksamheten

Använd handslagen
Lägg tid på att hålla handslagsdiskussionerna. Diksutera de egna
resurserna och hur långt de räcker. Diskutera hur långt
uppdraget är. Diskutera varifrån man får stöd i sitt uppdrag.

Diskutera också on vad man vill göra efter sitt uppdrag tar slut
― ANONYMOUS
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