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STADGAR FÖR PARTILLE SCOUTKÅR 
 

Antagna vid årsmöte den 29 februari 2004 och ändrade av årsmötet den 27 februari 2005, den 

24 februari 2008, den 22 februari 2009, den 26 februari 2012, den 24 februari 2013, den 23 

februari 2014 samt den 28 februari 2016.  

§ 1 Uppgift och verksamhetsort. 

Partille Scoutkår med verksamhet i Partille kommun bedriver verksamhet i enlighet med 

Scouternas stadgar, och är ansluten till detta förbund. 

Partille Scoutkår är även ansluten till KFUK-KFUM Sverige. 

§ 2 Medlemmar 

Scoutkårens medlemmar utgörs av scouter, ledare och de enskilda personer, som av 

kårstyrelsen beviljats inträde och som erlagt fastställd medlemsavgift. 

§ 3 Ledare 

Ledare skall ha/genomgå av kårstyrelsen godkänd utbildning samt vara villig att arbeta enligt 

Scouternas målsättning.  

Ansvarig enhetsledare utses av kårstyrelsen och skall dessutom vara myndig. 

§ 4 Patruller 

Verksamheten bedrivs i patruller, enligt scoutmetoden. Patrullerna kan, men behöver inte, 

vara självständiga enheter med egna stadgar och egen ekonomi. Scoutkåren utser ledare som 

stödjer patrullernas verksamhet. 

§ 5 Årsmöte 

1. Scoutkårens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls varje år före 

februari månads utgång. Extra årsmöte hålls, om kårstyrelsen eller minst hälften av kårens 

röstberättigade medlemmar så begär. 

2. Kallelse till årsmötet utfärdas av kårstyrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Förslag till 

föredragningslista jämte inkomna motioner och av kårstyrelsen hänskjutna ärenden utsändes 

till samtliga röstberättigade medlemmar senast en vecka före årsmötet. 

3. Rätt att väcka motion till årsmötet tillkommer varje medlem. Motion skall för att 

behandlas, vara kårstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 

4. Rösträtt tillkommer alla kårens medlemmar. Alla röstberättigade har en rösträtt. Alla 

kårens medlemmar har närvaro och yttranderätt. 
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5. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

a) val av mötets funktionärer 

b) fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt 

c) fastställande av föredragningslista 

d) fastställande av röstlängd 

e) föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 

f) föredragning av revisionsberättelsen 

g) fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen 

h) val av kårordförande och vice ordförande 

i) val av 2 övriga ledamöter i kårstyrelsen för en tid av två år 

j) val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant 

k) val av valkommitté bestående av 2 personer 

l) eventuella övriga val 

m) fastställande av verksamhetsplan 

n) fastställande av medlemsavgift och budget 

o) behandling av i stadgeenlig tid till kårstyrelsen inkomna motioner samt behandling av 

övriga av kårstyrelsen hänskjutna ärenden. 

6. Beslut fattas med enkel majoritet, dock med undantag för i § 8 och 9 nämnda beslut. Val 

avgörs vid lika röstetal genom lottning. I andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som 

biträdes av mötesordföranden. Val sker med slutna röstsedlar om någon så begär. 

§ 6 Kårstyrelsen 

1. Scoutkårens verkställande organ är kårstyrelsen. Kårstyrelsen väljes av årsmötet. 

2. Kårstyrelsen består av kårordföranden och vice ordförande som väljs på ett år, samt 4 

övriga ledamöter som väljs på två år - hälften varje år. Av ledamöterna skall minst 2/3-delar, 

däribland kårordföranden, vice ordförande och kassör vara myndiga. 

Vid val bör tillses att de olika verksamhetsgrenarna blir representerade. 

Styrelsen utser sekreterare, kårledare och kassör inom eller utom styrelsen. 

3. Valbar till kårstyrelsen är medlem som förklarat sig villig att verka för scoutförbundets 

målsättning. 

4. Kårstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess medlemmar är närvarande och 

samtidigt hälften av dessa är myndiga. 
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§ 7 Ekonomi 

Scoutkåren är gentemot Scouterna en självständig ekonomisk och juridisk enhet. Scoutkårens 

räkenskapsår följer kalenderår. Årsmötet beslutar om förvärv och överlåtelse av samt 

inteckning i fast egendom. 

§ 8 Firmateckning 

Rätt att företräda scoutkåren och teckna dess firma tillkommer förutom kårstyrelsen de 

personer som kårstyrelsen utser. Firmatecknare skall vara myndiga. 

§ 9 Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas av ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fodras 

2/3 majoritet. Dessa stadgar och eventuella stadgeändringar skall för att äga 

giltighetgodkännas av Scouternas styrelse. 

§ 10 Upplösning 

Scoutkåren upplöses genom likvidation. Beslut om upplösning av scoutkåren kan endast 

fattas av två på varandra följande årsmöten med minst fyra veckors mellanrum. Ett av 

årsmötena skall vara ordinarie. För giltigt beslut fodras 2/3 majoritet vid sista årsmötet. 

Under likvidationsförfarandet gäller kårens stadgar. Vid det sista årsmötet utses likvidatorer, 

vilka kan vara styrelseledamöter. Likvidatorernas uppgift är att dels att realisera kårens 

tillgångar i den omfattning som behövs för att betala kårens eventuella skulder, dels att 

därefter fördela kårens egendom. Vad som återstår sedan skulderna betalts kan efter 

årsmötets beslut tillfalla annan scoutkår. I annat fall skall återstoden tillfalla det scoutdistrikt 

scoutkåren tillhört, eller om detta ej längre existerar, förbundet Scouterna. 

Beslut om upplösning skall meddelas Scouternas styrelse. 


