Kap 11

Ekonomi & budget
När man ska planera ett läger eller ett annat arrangemang behöver man en
budget. Att göra en lägerbudget är egentligen inte svårare än att beräkna sin
egen privata ekonomi. Det handlar om att se hur mycket man har till förfogande och ta reda på vad det man vill ha kostar.
Tänk igenom vilka kostnader som man måste räkna med:
• Mat?
• Logi?
• Resor?
• Ska någon arvoderas? Blir det sociala avgifter utöver arvode?
• Ska man använda något material? Hyra något?
• Betala någon avgift eller inträde?
• Ska någon få en present som tack?
• Ska man annonsera?
Nästa steg är att fundera över om man kan minska utgifterna genom att
deltagarna tar med egen mat, sover på enklare sätt, tar med egen utrustning,
etc.
Därefter kan man försöka ragga sponsorer, och fundera ut någon motprestation man kan erbjuda. Man kan också söka stipendier och andra bidrag.
När man har kommit så långt kan man börja räkna ut hur mycket var och
en måste betala i deltagaravgift. Det beror på hur många som ska dela på
kakan?
Ska lägret/arrangemanget gå med nollbudget, dvs. ska intäkter och utgifter gå jämnt upp, eller kan man räkna med att en förlust subventioneras?
Vem drabbar förlusten i så fall? Hur mycket kan man i så fall gå med underskott?
Om det blir en vinst, vart ska den då gå? Finns det något konto som kan
komma deltagarna tillgodo på något annat sätt, eller ska överskottet gå till
någon som behöver pengarna bättre? Vill man stödja någon annan verksamhet?
OBS! Allt måste kunna verifieras. Det måste finnas kvitton på såväl utlägg
som intäkter.
Tips: Skaffa en låsbar kassalåda att använda på lägret.
Försök få så mycket som möjligt direkt till ett konto och på fakturor så
behöver man inte ansvara för så mycket kontanter under lägret.

Planering av lägerområdet
Att tänka på vid placering av tält
Fråga markägaren om lov!
 Lämplig mark är ängs- eller betesmark. Undvik lerjord.
 En plats nära vatten kan nattetid bli mycket kall och fuktig.
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Det är viktigt att vattenavrinningen runt tältet är god.
Ett tält som placeras under ett träd, får mycket dropp på sig när det regnar.
Det är en smaksak om man föredrar att ha morgonsol eller kvällsol på tältet.
Det är praktiskt att ställa tälten runt ett ”bytorg”, med öppningen inåt centrum.
Det är trevligt att ha tältöppningen mot en vacker utsikt.
Placera ledartält så att ledarna har god uppsikt över lägerområdet.
Ha ett säkerhetsavstånd mellan tälten på 2-3 meter plus.
Brandgator på 5 meter så att en brandbil kan ta sig fram.

Att tänka på vid placering av spis och matbord
Kolla med brandmyndigheterna om det är tillåtet att elda!





Spisarna bör byggas minst 5 meter från närmaste tält.
Spisarna ska placeras så att inga gnistor kan nå kringliggande träd och buskar.
Tänk på vindriktningen vid placeringen av spisarna.
Det är praktiskt att ha bordet mellan tält och spis, eller att tält, bord och spis
bildar en triangel.

Att tänka på vid placering av toalett och tvättplats
Det bör finnas en toalett på 15-20 personer.
Toaletten bör ligga avskilt och skyddat från insyn, minst 20 meter och högst
150 meter från tältbyn.
Det bör vara skilda toaletter för män och kvinnor.
I anslutning till toaletterna ska möjligheter till handtvätt finnas.
Det ska finnas insynsskyddade tvättplatser för män och kvinnor.
Toaletter och tvättplatser ska placeras så att det inte finns någon riska att
förorena vattentäkt.
 Tänk på vindriktningen vid placeringen av toaletterna.








Att tänka på vid placering av samlingsplats för lägerbål/andakter









Platsen ska vara tillräckligt stor för att rymma hela lägret.
Den bör vara vindskyddad.
Den bör vara så utformad att alla kan se och höra bra.
Den bör vara placerad lite vid sidan om det vanliga stråket.
Den bör vara vackert belägen.
Den bör ha sitt blickfång så att deltagarna inte får solen i ögonen vid samlingarna.
Lägerkyrkan kan ha ett enkelt träkors som blickfång.
Lägerkyrkans område bör alltid ge ett vårdat intryck.

Att tänka på vid placering av vedhuggningsplats
 Det måste finnas ett markerat säkerhetsavstånd runt huggkubben, helst avgränsat med
staket, snören eller liknande. Den bör inte vara placerad där många ska passera den.
Att tänka på vid placering av fritidsytor
 Markytan bör vara så jämn som möjligt. Ytan bör vara så stor som möjligt.
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