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Här är praktisk information till scouter, scoutföräldrar och ledare.  

Hemsida  
https://landvetter.scout.se – Landvetter Scoutkårs hemsida.  
Informationen nedan är ett sammandrag av vad som finns på vår hemsida. På hemsidan finns också 
information om kommande arrangemang och avdelningarnas terminsprogram.  
Vi försöker hålla sidan så uppdaterad som möjligt. Hör gärna av er med kommentarer eller om ni saknar 
någon information.  

Medlemsavgiften  
Medlemsavgiften är 275 kr/termin (HT2022) och betalas vid terminsstart. Nya medlemmar måste först 
fylla i formuläret "Jag vill bli scout" på vår hemsida (https://landvetter.scout.se/bli-scout/jag-vill-bli-
scout). Efter 3 mötestillfällen registreras scouten som medlem. Inbetalningskort skickas ut automatiskt, 
kan erhållas via den digitala brevlådan Kivra. Medlemsavgiften inkluderar medlemskap i Göteborgs 
scoutdistrikt (https://goteborg.scout.se/) och Scouterna (www.scout.se) samt i en av 
världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.  

Försäkring  
Medlemmar i Landvetter scoutkår är försäkrade via Scouternas medlemsförsäkring som ger ett ordentligt 
skydd vid all verksamhet som anordnas av Landvetter scoutkår och Scouterna. Försäkringen gäller så fort 
du deltar i någon verksamhet som anordnas av Scouterna och under resa till och från verksamheten. 
https://landvetter.scout.se/for-scouter/forsakringar  

Scoutdräkt 
Som scoutdräkt räknas scoutskjorta samt profilkläder, till exempel T-shirt och pikétröja.  
Scoutdräkt är inte obligatorisk men det är uppskattat om man har det på sig på avdelningsmöten och 
andra scoutarrangemang. Till scoutdräkt bär man enfärgade byxor/kjol, gärna svart eller mörkblå. Undvik 
starka färger såsom rött. 
Du kan köpa scoutdräkten, scoutmärken, andra snygga scoutkläder, och massor av coola scoutprylar i 
Scouternas egen shop (www.scoutshop.se).   
När du köpt scoutskjorta och visat den för oss får du detta märke:  

• Band med Landvetter Scoutkår, som ska sitta längst upp på vänster ärm 

• Märke för Göteborgsscoutdistrikt, ska sitta på vänster arm under band med Landvetter Scoutkår 
Allt som du handlar för i scoutshopen går tillbaka till scoutrörelsen. Genom ett återbäringssystem kan du 
som handlar välja att ge 5 % av summan du handlar för direkt till Landvetter scoutkår eller till Scouterna 
centralt. Välj att ge dina 5 % till Landvetter Scoutkår. 
 
Göteborgs scoutdistrikt har även scoutdräkten till försäljning i distriktskansliet Scouternas Hus på 
Carlbergsgatan 1, Göteborg. https://goteborg.scout.se/service/distriktskansli.   

Scouthalsduk 
Scouthalsduken är unik för varje scoutkår och vår är mörkblå med vita kanter. Alla nya medlemmar i vår 
kår får, efter 3 möten, scouthalsduken med vårt eget scoutmärke, utan kostnad. Vill man ha en extra 
halsduk går det bra att köpa en från sin ledare. Priset är 50 kr/st (HT2022). Dessutom så finns också 
Scouternas halsduk, som är den officiella halsduken för Scouterna och kan användas av alla scouter i 
Sverige. Scouternas halsduk används oftast när man representerar Scouterna, till exempel utomlands.  
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Sölja 
Söljan används för att hålla ihop halsduken. Vanligtvis brukar de yngre scouterna tillverka sin egen sölja 
vid höstterminens start. Söljor kan också beställas på samma ställe som scoutdräkten.  

Märken  
I scouterna kan man ta olika märken. Vissa har man gjort ett prov för att klara andra får man när man 
varit med en viss tid, deltagit i en aktivitet eller för att man tillhör en viss scoutkår eller distrikt. På 
Landvetter Scoutkårs hemsida finns information om hur märkena ska sitta på scoutskjortan: 
https://landvetter.scout.se/for-scouter/scoutdrakten under rubriken Märken.  

Hämta och lämna vid scoutgården  
Vi har ont om plana lekytor och vi brukar därför använda oss av scoutgårdens parkering för att leka på, 
elda eller andra aktiviteter och ha samlingar på. Parkeringen är dessutom ganska liten. Ni behöver därför 
parkera vid Västergärdes förskola eller Förskolan Salmered och följa dem till scoutgården. 

Att som förälder följa med på övernattning eller vara med på ett scoutmöte  
Vi vill att föräldrar engagerar sig i sina barn. Föräldrar är därför alltid välkomna att vara med på möten och 
utfärder. Ni är då i första hand med som ledare/vuxna och inte som förälder till ert barn. Vi har då 
särskilda rutiner som gäller för vuxna som kommer i kontakt med barnen. Kontakta en ledare för mer 
info. 

Har ni ändrade kontaktuppgifter?  
Scouterna får inte automatiska ändringar. Gå helst in i medlemsregistret Scoutnet 
https://www.scoutnet.se/ och logga in med den mejladress ni får mejl till från scoutkåren. Där kan man 
beställa nytt lösenord om man glömt det eller inte har något. Meddela annars era ledare om ni får ändrad 
adress, e-post, telefonnummer eller annat.  

Sluta i scouterna  
Scoutens föräldrar meddelar scoutens ledare om scouten slutar. Berätta gärna varför ert barn slutar i 
scouterna. Det finns också ett formulär på vår hemsida: https://landvetter.scout.se/for-scouter/avsluta-
ditt-medlemskap.  

E-postlistor  
Varje avdelning har en e-postlista för att skicka information till föräldrar. Denna info hämtas från 
medlemsregistret Scoutnet. Gå helst in på Scoutnet enligt ovan eller via era ledare om ni ändrat e-
postadress.  

GDPR 
För GDPR-information, se vår hemsida: https://landvetter.scout.se/om-karen/gdpr.  

Kontaktinformation  
Landvetter Scoutkår info@landvetterscout.se  
Kårordförande Johan Udén ko@landvetterscout.se 0761-74 18 31 
Vice Kårordförande Kristian Wannheden vko@landvetterscout.se  
 
Kontaktinformation till avdelningsledarna ges av respektive avdelningar.  
Använd info@landvetterscout.se om ni saknar kontaktinformation så vidarebefordrar vi ert meddelande. 
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