
 

 

BOTTEN FÖR KÅRHANDSLAG 

Det är viktigt att dokumentera vad som sagts under handslagsdiskussionen så att ni under den 

uppföljande/avslutande handslagsdiskussionen har något att luta er tillbaka mot.  

Om handslaget är obekant: kolla presentationen på verksamhet.scout.fi under ”kåren” 

 

Uppdraget 

 Vad går uppdraget ut på?  

o Finns det en skriftlig beskrivning av uppdraget och/eller “testamenten” från tidigare 

uppdragsinnehavare? 

 När börjar och slutar uppdraget? 

 Vem ansvarar för vad? 

 Sker planeringsarbetet i grupp eller ansvarar jag för det ensam? 

 Hur mycket tid kräver uppdraget?  

 Vilka deadlines är viktiga i mitt uppdrag? t.ex. när ska ekonomen ha färdigt bokslutet, när ska 

åldersgruppsledaren meddela info till årsrapporten 

 Vilka möten och utfärder förväntas jag delta i? 

 Vem behöver jag samarbeta nära med?  

 Vem behöver jag ge information till och hur informerar jag? 

 Vem introducerar till uppdraget och vem rekryterar efterträdare? 

 Vilka målsättningar har kåren och vilka är viktiga i mitt uppdrag? Vad förväntas av mig? 

 

Arbetsförutsättningar 

 Vad har jag för utrymmen, budget och material till förfogande? 

 Var får jag stöd och tips för mitt uppdrag? 

 Vilken utbildning finns för uppdraget och hur kan jag ta del av den? 

 Hur ser min livssituation ut, har jag andra samtida uppdrag? 

 Vilka av kårens traditioner/kutymer bör jag ta i beaktande i uppdraget? 

 Praktiska saker: vem får jag nycklar av, när har vi ledarmöten, hur bokar jag material? 

 Hur vill jag bli kontaktad/ hur tycker jag om att arbeta? 

 

Mina målsättningar och min fortsatta scoutstig 

 Vad vill jag uppnå med uppdraget? 

 Vad vill jag personligen få ut av uppdraget? 

o Finns det något konkret som jag skulle vilja lära mig? 

 Hur vet jag att jag lyckats nå mina mål? 

 Hurdana scoutuppdrag skulle jag vilja ha i framtiden? 

 

Utmaningar och stöd 

 Vilka är de största riskerna för att jag tappar suget för uppdraget? 

 Vad kan jag själv göra för att minimera de här riskerna? Vad kan de andra ledarna i kåren göra? 

 Vilket stöd önskar jag mig för att lyckas i mitt uppdrag? 

 Vilka saker tror jag att jag kommer att behöva hjälp med? 

 Vilket är mitt ansvar om jag märker att jag inte kan sköta alla delar som överenskommet? 

 

När och med vem håller jag mitt uppföljande/avslutande handslag? 



 

 

HANDSLAGSANTECKNINGAR 
 
Namn: 

Uppdrag: 

Uppdragets början och slut: 

Övriga samtida uppdrag: 

Min närmaste ledare (namn + tfn): 

Min utbildning för uppgiften: 

Rekrytering av min efterträdare sköts av: 

Handslagsdiskussionen fördes med (namn och datum):  

 

Uppdraget:  
 
 
 
 

 

Arbetsförutsättningar: 
 
 
 
 

 

Mina mål och min scoutstig: 
 
 
 
 

 

Utmaningar och stöd:  
 
 
 
 

 

Handslaget skall förnyas (datum + person): 

 


