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Befattningsbeskrivningar 
Beslutade av KS 2003-02-12, senaste revision 2018-11-09 

Många gånger ställs vi inom kåren inför frågan "vem skall nu utföra det som vi beslutat?" Eller också 
frågar vi oss "vem sköter vad inom styrelsen?". Ofta är det ju inte helt klart på vilken funktion den ena 
eller andra arbetsuppgiften ligger.  

Detta kan också vara en källa till irritation människor emellan, eftersom arbetsuppgifter ensidigt kan 
komma att utföras av en eller ett par personer. Trots allt ingår ett flertal personer i kårens organisation. 

Om man inom kåren funderar igenom vilka arbetsuppgifter som ingår i varje funktion inom kåren och 
sedan fördelar detta i en "befattningsbeskrivning" för var och en i kåren, så kan mycket av dessa problem 
undanröjas. Befattningsbeskrivningen underlättar också kårens valberedningsarbete, då den inför nya 
kandidater till olika poster kan presentera vad som åligger den tänkta befattningen. 

Förkortningar som används 

KS – Kårstyrelsen 

KST – Kårstämma 

KO – Kårordförande 

Ansvarig Avdelningsledare 

 Är ytterst ansvarig för avdelningen gentemot KS och föräldrar.
 Ansvarar för ett bra och varierande scoutprogram på avdelningen. Är en demokratisk ledare och

ser till att övriga ledare samt barn trivs och utvecklas och vill fortsätta med scouting. Håller
föräldramöten vid behov.

 Är ekonomiskt ansvarig för avdelningens budget.
 Rapporterar löpande tillkommande och avgående medlemmar till medlemsregistreraren.
 Tillser att närvarolistan kommer in i tid till bidragsombudet.
 Tillser att avdelningen är representerad på varje KS-möte antingen med deltagande eller med en

statusrapport till KS  senast 2 dagar innan KS-mötet.
 Skickar avdelningens program till webmaster snarast efter terminsstart och fortlöpande eventuella

ändringar.

Kårordförande 

Kårordförande måste finnas enligt stadgarna och hon/han måste vara myndig. 

Kårordförandens uppgift är att "hålla ihop" kåren och styrelsen. Det är viktigt att kårordföranden kan 
jobba själv men ännu viktigare är att kårordföranden kan få andra att jobba. Att entusiasmera är därför en 
av de viktigaste uppgifterna. 

Att representera - inåt och utåt - är en annan viktig uppgift. I många sammanhang "förväntas" att 
kårordföranden själv finns med, t.ex. avslutningar. 

 Samordnar och leder kårens arbete.
 Leder kårstyrelsesammanträden.
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 Skriver tillsammans med kårsekreteraren och kårkassören en verksamhetsplan och en 
verksamhetsberättelse för kåren. 

 Vidareutvecklar ledargruppen i samråd med kårutbildaren. 
 Ansvarar för att efterträdaren blir insatt i befattningens arbetsuppgifter. 
 Är ansvarig för att de som är ansvariga för ett KS-beslut meddelas detta dels direkt efter beslutet 

fattats dels inför det KS-möte då beslutet ska avrapporteras samt inför de KS-möten beslutet står 
kvar på uppföljningslistan. 

Vice Kårordförande 

Vice kårordförande måste vara myndig. Uppgiften brukar oftast vara att avlasta ordföranden en del frågor. 

 Ansvarar tillsammans med Kårutbildningsledaren och Ledarvårdsman för att ledarsituationen 
inom kåren är god. 

 Är "personalansvarig" och ansvarig för värvning. 
 Hjälper avdelningarna med deras planering av utfärder, övernattningar, hajker och läger, om de så 

önskar. 

Kårkassör 

Kårkassör är kårens benämning på den som enligt stadgarna har hand om kårens ekonomi och han/hon 
måste vara myndig. 

 Kassören har hand om betalningar och redovisning. 
 Kassören ska se till att de ekonomiska beslut som KST fattat följs. 
 En viktig uppgift är att hålla kårstyrelsen kontinuerligt informerad om hur kårens ekonomi 

utvecklas. Häri ingår att löpande bevaka utvecklingen av ekonomin och att slå larm till 
kårstyrelsen vid avvikelser och/eller tveksamheter. 

 Kassören bör ha utbildning i eller erfarenhet av redovisning. 
 Skriver tillsammans med kårstyrelsen en verksamhetsplan och en verksamhetsberättelse för kåren. 
 Svarar för att bokslut upprättas efter avslutat verksamhetsår och att detta tillställs revisorerna i 

god tid före aktuell kårstämma 
 Sammankallar till ett ekonomiskt möte i december för att förbereda kommande budget. 
 Tillser att de ansvariga avdelningsledarna får veta vilka av deras scouter som betalat sina 

medlemsavgifter. 

Kårsekreterare 

Sekreterarens uppgift är "pappersexercisen". 

 Först och främst allt som har med styrelse och stämmor att göra, d.v.s. kallelse, dagordning, 
protokoll och uppföljning av beslut. En första åtgärd är att inom max två veckor efter mötet 
sända ut ett justerat eller ojusterat protokoll. 

 Kallelser ska gå ut i god tid. Förutom uppgift om tid och plats ska en kallelse alltid innehålla 
uppgifter om vad mötet avser, och då så utförligt att deltagarna kan förbereda sig. 

 Det bör också finnas en uppgift om till vem man anmäler om man inte kan delta i mötet. 
 Till styrelsemöten ska det finnas en dagordning, som bifogas kallelsen. Dagordningen kan 

planeras av kårordföranden och kårsekreteraren gemensamt. 
 Skriver tillsammans med kårordföranden och kårkassören en verksamhetsplan och en 

verksamhetsberättelse för kåren. 
 Ansvarar för att ett terminsprogram skapas och skickas till webmaster. 
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Bidragsombud 

 Ser till att kåren söker, och får, de bidrag kåren har rätt till enligt gällande regler. 
 Ser till att få in närvarolistorna från avdelningarna i tid samt hålla kontakt med kårutbildaren så att 

bidrag kan sökas för dem som gått olika kurser. 

Båtfogde 

 Ser till att kårens båtar är i sjödugligt skick och att de inför varje säsong ses över och repareras. 
 Till båtfogdens ansvarsområde hör även bryggor, båthus och båtuppläggningsplats. 
 Uthyrning av kårens båtar: Beslut fattas av KS, praktiska frågor handhas av båtfogden. 

Internationellt Ombud 

 Håller kontakt med kårens vänkårer. 
 Håller i övriga internationella kontakter och håller uppsikt efter ev. internationella aktiviteter som 

kåren/kårens medlemmar kan/bör deltaga i. 

Kårutbildare 

Kårutbildarens uppgift är att ge alla ledare möjligheter att utveckla sin kompetens. 

 Tar personlig kontakt med alla som bör få introduktion eller ledarutbildning. Hjälp till att 
förmedla kontakt med distriktet 

 Arrangerar utvecklingstillfällen i kåren, t.ex. på ledarsamlingar 
 Ser till att information om kårens, distriktets och förbundets utbildnings - och 

arrangemangsutbud når samtliga ledare. Kårutbildaren meddelar bidragsombudet när någon gått 
en utbildning så att ev. bidrag kan sökas. 

Ledarvårdperson 

 Ansvarar tillsammans med vice kårordföranden och kårutbildaren för att ledarsituationen inom 
kåren är god. 

 Svarar för att kårens aktiva ledare och seniorscouter får någon form av egna aktiviteter, utan barn, 
för att få nya krafter för att kunna fortsätta med att vara ledare på kåren och tillmötesgå alla krav 
från barnen. 

 Arrangerar 2-4 ledarsamlingar per år. Dessa ska göra så att vi lär känna varandra bättre, både 
ledare och funktionärer. 

 Ansvarar för att det finns fika till avslutningar och KST. 

Lokalfogde 

 Ser till att kårens lokaler är i fullgott skick 
 Håller kontakten med hyresvärden 
 Håller kontroll/ordning över verksamhetsmateriel samt ser till att förvaringsmöjligheter för detta 

finns. 

Uthyrning av lokalen: Beslut fattas av KS, praktiska frågor handhas av lokalfogden. 

Materielförvaltare 
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 Ser till att kårens hajk- och lägermateriel är i fullgott skick. 
 Vid behov ska materielen inventeras och kompletteras i samråd med KS. 
 Lämnar efter anmodan ut det material som avdelningarna behöver. 

Medlemsregistrerare 

 Anmäler nya medlemmar till Scouterna, avregistrerar dem som har slutat och anmäler 
förändringar. 

 Meddelar Scouterna vilka som är kårfunktionärer inkl. ledare på avdelning 
 Ser till att kårens vuxna medlemmar uppvaktas vid jämna födelsedagar 
 Skriver ut medlemskort 

Observera att förbundets kollektiva försäkringar endast gäller dem som är inregistrerade hos 
förbundet. Det är därför viktigt att alla som deltar i scoutarbetet också inregistreras som 
medlemmar. 

Revisorer/Revisorssuppleanter 

I likhet med kårkassören bör revisorerna vara väl förtrogna med bokföring och redovisningsfrågor i 
allmänhet. 

 Revisorerna skall vid sin granskning förvissa sig om att bokföringen skett på ett överskådligt samt 
betryggande sätt. De skall kontrollera att redovisade tillgångar stämmer med bankgirobesked och 
liknande. 

 Revisorerna skall ta del av styrelsens protokoll och notera de ekonomiska beslut som har med 
bokföringen att göra. Dessutom bör revisorerna kontrollera att inbetalda medlemsavgifter 
stämmer med medlemsförteckningen/datalistan. Denna skall omfatta samtliga medlemmar i 
kåren. 

 Revisorerna har att avlämna revisionsberättelse över sin granskning till kårstämman. 
 Revisorerna ska kontrollera att KS följer kårens stadgar och verksamhetsplanen samt KST:s och 

KS:s beslut. 

Utmanarerepresentant 

Finns närvarande för att se till att styrelsen inte glömmer det som faktiskt är det centrala i en 
ungdomsverksamhet, nämligen ungdomarna. 

 För fram Utmanarnas och de yngre scouternas åsikter och synpunkter för styrelsen. 

Stugbokare 

 Ansvarar för bokning av kårens stugor, enligt den turordning som KS beslutat. 
 Skickar ut kontrakt och övriga handlingar i god tid. 
 Lämnar ut nycklar till dem som ska nyttja kårens stugor. 

Stugfogde 

Stugfogden ansvarar för Sjöviksanläggningen med följande undantag: Båthus, båtar, båtuppläggningsplats, 
bryggor, bokning, nyckelutlämning 

 Svarar för löpande underhåll av anläggningen och till KS rapportera större åtgärder. 
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 Håller kontakt med och kommer överens med entreprenörer om av KS beställda arbeten. 
 Åtgärdar smärre fel som uppstår vid användning. 
 Planerar in och leder jobbardagar och -kvällar i terminsprogram och bokning. 
 Håller i samarbete med stugbokaren dokumentation om Sjövik uppdaterad. 
 Håller distriktets stugmatrikel uppdaterad. 
 Ser till att förbrukningsvaror (toa/hushållspapper, diskmedel m m) finns. 
 Visar vid behov anläggningen för externa hyresgäster. 
 Ställer om frostskyddsvärme vår och höst. 
 Är kårens representant i Lunda-Lovö vägsamfällighet. 
 Samordnar plogning av vägen med grannarna på Lunda-Prästvik. 

Tävlingsledare 

Tar i samråd med kårstyrelsen fram förslag på olika tävlingar och arrangemang som kåren ska anordna t ex 
simning, livlina mm. 

 Ser till att beslutade arrangemang genomförs, att information går ut till alla berörda i mycket god 
tid, kontrollerar att material finns osv, och att resultatlistor presenteras på kårens webbplats. 

 I god tid före externa tävlingar tillfrågar kårens avdelningar om de vill delta och svarar för att 
anmälan görs i rätt tid samt meddelar kassören hur mycket som skall betalas, när och till vem. 

Valberedning 

Finner lämpliga kandidater till styrelse och funktionärer att föreslå KST, t ex genom att tillfråga dem vars 
mandattid går ut. 

 Ser till att förslaget till kårens styrelse består av personer som kan fungera bra ihop. 
 Föreslår representanter till de organisationer kåren är representerad i enligt kårstämmans beslut. 
 Lämnar förslaget i så god tid att det hinner skickas ut med kallelsen till stämman. 

Webmaster 

Gör, lägger upp och uppdaterar kårens webbplats så att innehållet stämmer överens med vad som är 
aktuellt och riktigt. Gör ändringar vid behov. 

 Tar emot, granskar och lägger in bidrag från kårens medlemmar. 




