KÅRENS CHECKLISTA FÖR
VUXENREKRYTERINGSKAMPANJ
Planera vem som är ansvarig för vilken del i checklistan. Sätt upp dealines och följ upp vad som gjorts.

Före kampanjen
Uppgift
Kontrollera att kontaktuppgifter och annan viktig information är
uppdaterat i scouternas medlemsregister Kuksa. Kom ihåg att markera om
ni har familjescouting i kåren!
Instruktioner: https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/kuksa/
Uppdatera kårens hemsidor och sociala medier-kanaler: berätta hur en ny
person kan komma med i verksamheten och om vad ni gör.
Planera och arrangera ett eget vuxenrekryteringsevenemang! Fundera ut
hur ni marknadsför evenemanget.
Här finns tips och exempel: https://www.scout.fi/forkaren/karstod/vuxenrekrytering/
Anmäl kåren till kampanjen senast 7.3. Beställ material i samband
med anmälan.
Planera hur ni tar coronasituationen i beaktande i ert evenemang. Kan det
förverkligas på ett annat sätt om sitationen kräver det? Eller kan
evenemanget flyttas till en annan tidpunkt? Oavsett vad
epidemisituationen är kan kåren alltid flytta rekryteringsevenemanget
och använda materialet då.

Ansvarig

Deadline

Övrigt

Utse en scoutfadder som ser till att den nya vuxna har någon att vända sig
till. Faddern finns till för att uppmuntra och ta med den nya medlemmern.
Faddern kan även vara den som tar kontakt med de nya intresserade efter
evenemanget och ser till att de kommer med i verksamheten.
Uppdragsbeskrivning för scoutfadder: https://www.scout.fi/wpcontent/uploads/2021/01/Uppdragsbeskrivning_Scoutfadder_2021.pdf
Fundera ut hur en ny vuxen på smidigaste sätt kommer med i
verksamheten efter Scoutveckan. Vilka evenemang är på kommande eller
vad kunde arrangeras?

Under kampanjen
Uppgift
Marknadsför den verksamhet ni har för vuxna på social och lokal media.
Se till att synas på ert område!
Var i direktkontakt med era egna kompisar, vårdnadshavarna till barnen i
kåren och med tidigare aktiva scouter: berätta att det går att komma med
i verksamheten och erbjud lämpliga uppgifter.
Använd dig t.ex. av materialet från vuxenrekryteringssidan för att slipa
dina rekryteringsargument: https://www.scout.fi/forkaren/karstod/vuxenrekrytering/material-for-vuxenrekrytering/

Ansvarig

Deadline

Övrigt

Efter kampanjen
Uppgift
Kontakta dem som varit intresserade av kårens verksamhet! Kom överens
om en träff, bjud in dem att komma och bekanta sig på ett scoutmöte eller
en utfärd. Eller ordna något eget program för de nya för att berätta om
kårens verksamhet.
Erbjud möjligheten att göra nätkursen Välkommen till scouting. Kursen
kan göras t.ex. tillsammans med scoutfaddern.
Välkommen till scouting-kursen finns här:
https://moodle.partio.fi/login/index.php?lang=sv_fi
Ordna en öppen utfärd för de nya vuxna där var och en kan repetera eller
lära sig friluftsfärdigheter och bekanta sig med verksamheten.
Läs mera om att introducera en ny vuxen: https://www.scout.fi/forkaren/karstod/vuxenrekrytering/att-introducera-en-ny-vuxen/
Dela ut Guide till ditt scoutäventyr till de nya vuxna. Fyll i den tillsammans
och berätta om kårens verksamhet.
Guide till ditt scoutäventyr: https://www.scout.fi/wpcontent/uploads/2020/04/Guide_till_scoutaventyr.pdf

