
 

Proposition #2 

Proposition #2 - Inre fonder 

Bakgrund: 

Scoutkårens ekonomi ska säkerställa att våra medlemmar och barn och unga från alla delar av 
samhället ska ges chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Alla våra 
pengar ska på olika sätt gå tillbaka till kåren och kårens verksamhet.  

Styrelsen ser tre övergripande mål där vi vill öronmärka pengar för att skapa förutsättningar för 
kåren och kårens verksamhet. 

 

Styrelsen föreslår därför att: 

Att kåren avsätter pengar i tre olika inre fonder som beskrivs nedan. 

1. Kurser och ledarskapsutveckling: 

Många av våra kurser kan vi idag söka bidrag för i kommunen och inom distriktet. Bidragens 
omfattning är dock begränsad och behovet av kursbidrag varierar från år till år, så vill vi med en 
kursfond se till att det även inom kåren finns medel att söka de år som många medlemmar söker. 
Detta för att säkerställa en likvärdighet och skapa förutsättningar för att fler ska vilja, och kunna, 
gå kurser och utbildningar som bidrar till kårens verksamhet. 

Vi föreslår att avsätta 2000:- i år, och sedan 1000:- per år. 

2. Läger  

Läger innebär ofta en stor påfrestning på ekonomi och material. Vissa år behöver vi köpa in nytt 
material och vissa år behöver vi reparera material. För att säkerställa att vi kan fortsätta göra detta 
så vill vi skapa en fond dit ett eventuellt överskott från ett läger hamnar.  

Vi föreslår att avsätta ett eventuellt överskott från sommarens läger i år, och framåt fortsätta lägga 
undan pengar från de sommarläger som går med överskott 

3. Huset 

Stora förändringar kostar pengar och till detta har vi sökt och vi kommer att söka fler bidrag. För 
att säkerställa att dessa pengar används till just detta så vill vi öronmärka dessa.  

Vi föreslår att avsätta 80000:- i år*, samt aktivt söka pengar för detta ändamål framöver. 

*Detta är pengar vi tidigare fått för ändamålet. 

 


