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1. Medlemsavgifter 
Medlemsavgiften är 275 kr/termin och faktureras av Scouterna direkt till medlemmarna. Det krävs att 

scouten är registrerad i Scoutnet för att avgiften ska faktureras. 

För ledare gäller en avgift på 120 kr/termin. 

Väljer en scout att avsluta sitt medlemskap ska scouten avregistreras i Scoutnet, så att Landvetter 

scoutkår betalar rätt avgift till Scouterna och Göteborgs scoutdistrikt. 

1.1. Närvaro 
Närvaro skall fyllas i av varje avdelning i Härryda kommuns system APN efter varje möte och 

slutrapporteras till aktivitetsstödsansvarig snarast efter det sista mötet för terminen. 

Slutrapporteringen ska ske senast 20 juni resp. 20 dec. 

Information kring hur APN hanteras fås av aktivitetsstödsansvarig samt finns på kårens hemsida. 

https://landvetter.scout.se/for-ledare/apn/ 

2. Redovisning 
Alla krav till kåren ska redovisas på utgiftsblanketten. Alla utgifter ska verifieras med kvitto. Har 

pengar betalats ut i förskott ska eventuellt överskott betalas in på kårens swish/bankgiro. Kassören 

hanterar inga kontanter. Utgiftsblanketten finns i scoutgården, hos kassören, på kårens sharepoint 

samt på kårens hemsida. 

Vid betalning till Swish eller bankgiro skall text om ärendet anges så att det underlättar kassörens 

redovisning.  

https://landvetter.scout.se/dokument/filer/ 

https://landvetterscout.sharepoint.com/Delade%20dokument/Mallar 

2.1. Redovisningsregler 
Alla kvitton skall lämnas in i original upptejpade på A4 ark så de syns tydligt. För varje kvitto skall 

verifikationsnummer anges och varje verifikationsnummer skall specificeras på utgiftsblanketten. 

Dvs. Inskannade kvitton eller kopior godkännes ej. 

Utgiftsblanketten tillsammans med kvitton i original skall skickas eller lämnas till kassören, t.ex. i 

postlådan på Scoutgården och då ska kassören meddelas enligt instruktion på lådan. 

2.2. Krav utan kvitto / verifikation 
Saknas kvitto / verifikation får kassören inte betala ut pengar. 

Vid specifika tillfällen kan Kårstyrelsen besluta att godkänna ett krav utan kvitto / verifikation. 

https://landvetter.scout.se/for-ledare/apn/
https://landvetter.scout.se/dokument/filer/
https://landvetterscout.sharepoint.com/Delade%20dokument/Mallar
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2.3. Inlämningsdatum 
Ekonomiska krav till kåren lämnas omgående till kassören. Utbetalningar görs i slutet av varje månad. 

Krav som redovisas vid terminens slut (31/6 och 18/12) betalas ut i mån av tid. Krav inlämnade senare 

än 6 månader godkännes ej. 

2.4. Redovisning av intäkter 
Alla intäkter skall redovisas separat och betalas in till kårens swish/bankgiro. 

I första hand ska intäkter betalas in till kårens swish I de fall kontanta medel betalas så måste 

pengarna ändå redovisas och betalas in separat till kårens bankgiro av den ledare som mottagit 

betalningen. 

3. Resekostnader 
Resekostnader till arrangemang på Scoutgården ersätts ej. 

Resekostnader gäller ledare/funktionärer som åker ärende för kårens räkning. Samåkning skall om 

möjligt ordnas. Anmälan om milersättning görs till kårens kassör på utgiftsblanketten. 

Krav inlämnade senare än 6 månader godkännes ej. 

3.1. Milersättning 
Milersättningskrav till läger och förläggningar skall ställas till lägerbudgeten, ej till kåren. 

Redovisningen görs på utgiftsblanketten samt att orsaken preciseras att det gäller läger. 

Milersättning utgår med 18.50/mil (2020). 

3.2. Bussresor 
Resekostnader för buss ersätts med priset för bussbiljetten. Kostnaden redovisas tillsammans med 

bussbiljett. 

4. Utgifter 
Inköp av material till avdelningen t.ex. böcker och fika redovisas på utläggsblanketten så som angivet i 

punkt 2 Redovisning. 

Ekonomiska utlägg som överstiger 1000 kr ska godkännas av Kårstyrelsen i förväg. 

4.1. Telefonkostnader 
Kan utgå vid speciella tillfällen, kontakta styrelsen vid behov. 

4.2. Utbildningar, kurser & arrangemang 
Kåren står för kursavgifter i samband med kurser för ledare och Utmanarscouter. För kurser med en 

avgift över 1500 kr måste styrelsen tillfrågas innan kursen ansöks/bokas. 
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 Det här gäller endast Göteborgs scoutdistrikts kurser och Scouternas folkhögskolas kurser. Deltagare 

på nationella kurser och utbildningar skall även söka bidrag från kommunen och från stiftelser. Bidrag 

som erhålls i efterhand förväntas betalas tillbaka. 

Det här gäller endast ledare och Utmanarscouter som aktivt deltar i kårens arbete samt är 

registrerade i Scouterna. Man kan bli anmodad att hålla föredrag om upplevelsen. 

4.3. Speciella bidrag 

Enskild scout som aktivt deltar i kårens verksamhet, kan söka bidrag för större läger och 

arrangemang. Bidragen äskas hos Kårstyrelsen. Bidraget kan endast uppgå till max 20 % av 

lägerkostnaden (ej resor o dyl.). Samtidigt måste ansökningshandlingar till andra bidrag, fonder eller 

liknande uppvisas. 

Det här gäller endast ledare och utmanarscouter som aktivt deltar i kårens arbete samt är 

registrerade i Scouterna. Man kan bli anmodad att hålla föredrag om resan vid hemkomsten. 

4.4. Arrangemang 
För Spårare och Upptäckare kontaktas styrelsen. 

Kåren står för anmälningsavgift för ledare, Äventyrare och äldre som aktivt deltager i kårens arbete 

t.ex. distriktsmöte och Scouternas stämma. För arrangemang med en avgift över 500 kr måste 

styrelsen tillfrågas innan arrangemanget bokas. 

Är scouten anmäld och ej har giltigt förfall för frånvaro skall scouten själv betala deltagaravgiften. Det 

skall meddelas på inbjudan. 

5. Läger 
Alla läger, förläggningar och hajker ska redovisas till kassören. En lägerbudget ska skickas in till 

kassören innan inbjudan skickas ut till scouterna, samt till styrelsen efter att kassören gått igenom 

budgeten. Efter lägret redovisas utfallet till kassören. 

Exempel på hur en lägerbudget ser ut finns hos kassören och på kårens Sharepoint 

https://landvetterscout.sharepoint.com/:x:/g/EcnC8TIEUjFOrRAbHTYMtboBit3hT_In_MgzXXh74DxL4

A?e=hJfms9. 

5.1. Lägeravgifter 
Läger skall huvudsakligen vara självbärande, om det inte går ska utgifterna godkännas av Kårstyrelsen. 

1. Avdelningsläger och förläggningar på 1-2 nätter, bör ej överstiga 500 kr. 

2. Kårläger på 2-3 nätter, bör ej överstiga 600 kr. 

3. Avgiften för läger ej anordnat av Landvetter scoutkår t.ex. sommarläger specificeras på 

anmälningsblanketten. 

https://landvetterscout.sharepoint.com/:x:/g/EcnC8TIEUjFOrRAbHTYMtboBit3hT_In_MgzXXh74DxL4A?e=hJfms9
https://landvetterscout.sharepoint.com/:x:/g/EcnC8TIEUjFOrRAbHTYMtboBit3hT_In_MgzXXh74DxL4A?e=hJfms9
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4. För ledare är rekommendationen att de betalar 50 kr/dag. 

5. Föräldrar/anhöriga är med som ledare.  

Överskott ifrån fonder sökta för ett specifikt läger ska tillfalla lägret eller lägerdeltagarna. Vid 

återbetalning till deltagare och summan per deltagare understiger 300 kr ska pengarna fonderas till 

kommande arrangemang.  

Övriga eventuella överskott skall betalas in till kåren. Alla läger skall, även om de går +/- 0, efter lägret 

redovisas till kassören i en lägerbudget med verkliga intäkter och kostnader. 

5.2. Återbetalning av lägeravgift 
Återbetalning av lägeravgifter görs vid sjukdom och avanmälan enligt följande kriterier (all anmälan 

ska göras av målsman): 

1. Sjukanmälan mer än 48 timmar före avresa - 100 % återbetalning 

2. Sjukanmälan mindre än 48 timmar före avresa - 50 % återbetalning 

3. Avanmälan mer än 5 dygn före avresa - 100 % återbetalning 

4. Avanmälan mindre än 5 dygn - 0 % återbetalning 

För läger ej anordnat av Landvetter Scoutkår gäller samma som ovan om inget annat uttryckligen 

anges på anmälningsblankett. 

5.3. Redovisning av lägeravgifter 
Alla intäkter skall redovisas separat och betalas in till kårens swish/bankgiro, om inte annat avtalats. 

I första hand ska scouterna själva betala in till kårens swish/bankgiro men i de fall lägeravgiften 

betalas kontant så måste pengarna ändå redovisas och betalas in separat på kårens bankgiro av den 

ledare som mottagit betalningen. 

6. Försäljning 
Vid försäljning av märken, halsdukar etc. skall pengarna sättas in på kårens Swish/bankgiro. Märk 

inbetalningen med vad som är sålt ex. märken, halsduk etc, samt att kassören informeras om 

anledningen till insättningen. 

6.1. Lotterier 
Alla lotterier skall redovisas till kassören. 

7. Utlåning och uthyrning av material 
Kårens ledare får låna utrustning för eget bruk. Utlåningen ska godkännas av materialansvarig i 

fastighets- och materialgruppen samt skriva upp på lånelistan. 
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Utlåning/uthyrning till annan scoutverksamhet beslutas av styrelsen. 

Kårens arrangemang har alltid företräde. 

För utrustning som lånas under dagar då avdelningsaktivitet pågår, måste även avdelningsansvarig 

informeras för att undvika att utrustning saknas på mötet. 

Lånelistan sköts av fastighets- och materialgruppen. 

Häcksax, snöslunga och gräsklippare får ej lånas, dessa skall alltid finnas på scoutgården. 

Allt material skall återlämnas på rätt ställe och vara rengjort. Om materialet blivit skadat är man 

ersättningsskyldig. Meddela skadan till fastighets- och materialgruppen omgående. 

8. Utlåning av scoutgården 
Kårens ledare lånar scoutgården gratis för privatbruk efter godkännande av Kårstyrelsen 

styrelsen@landvetterscout.se. 

Övrig utlåning/uthyrning, kontakta kårstyrelsen.  

Kårens arrangemang har alltid företräde. 


