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1 Medlemskap i kåren 
 

1.1 Vem kan bli medlem? 
Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de 
regler, stadgar och policy vi har i Bankeryds Scoutkår och Scouterna. För att ansökan ska 
beviljas fordras 

• att sökande betalar den medlemsavgift kårstämman bestämt, 
• att sökande som inte fyllt 15 år erhållit målsmans medgivande samt 
• att sökande som fyllt 18 år har förklarat sig acceptera Scouternas 

grundprinciper i enlighet med kapitel ett i Scouternas stadgar.  
 
Medlemskapet upphör om medlemmen begär sitt utträde, låter bli att betala medlems-
avgift eller utesluts. 

Som medlem får man: 

• I mån av plats delta i verksamhetens scoutmöten och övriga aktiviteter 
• Arbetsmaterial och märken som hör till verksamheten 
• Riksorganisationens medlemstidning 
• Försäkring i samband med scoutaktiviteter samt resor till och från dessa 
• Möjlighet att hyra scoutstugan/friluftsutrustning för eget bruk när denna inte 

används i verksamheten 
 

1.2 Hantering av medlemmars personuppgifter 
De uppgifter som lämnas till kåren när du blir medlem hanteras i Scouternas centrala 
medlemsregister och används för medlemsadministration. Uppgifterna används bl.a. för 
att administrera utskick. 
 
Scouterna förbehåller sig rätten att vidareförmedla personuppgifter till samarbetspartners 
så som bidragsgivare som behöver uppgifterna för kunna lämna bidrag. Sensus studieför-
bund är en sådan samarbetspartner. 
 
Scouterna kommer att lagra personuppgifterna i sina system så länge du är medlem i 
Scouterna. Genom ditt medlemskap godkänner du att Scouterna får behandla uppgif-
terna för angivna ändamål. 

 

1.3 Ledare i kåren 
Vuxna medlemmar i kåren tillhör en av tre kategorier:  

Medlem – ej ledarutnämnd person som betalar medlemsavgift men inte är aktiv i 
verksamheten, tex en förälder eller en fd Utmanarscout som ej blivit ledare. 

Passiv ledare – är ledarutnämnd i kåren men för tillfället inte aktiv i verksamheten. 

Ledare – ledarutnämnd person som är ledare på avdelning, arbetar i styrelsen, ansvarar 
för kåraktivitet/arrangemang eller har någon annan av styrelsen utsedd funktion i kåren.  
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Ledares ansvar och förmåner 

Ledare utnämns av kårstyrelsen. Ledare ska dela kårens och Scouternas värderingar och 
vara medlem i kåren. Ledare bör gå Scouternas grundläggande ledarutbildning. 

Alla som har någon form av ledaruppdrag, är över 15 år, och återkommande träffar barn 
i Scouterna ska genomgå utbildning i Trygga Möten minst var tredje år. Med återkom-
mande menas att man vid flera tillfällen deltar i exempelvis scoutmöten, övernattningar 
och läger eller att man till exempel träffar barn i scoutlokalen om man är stugfogde eller 
lokalansvarig. 
 
Alla ledare bjuds in till ledarträffar och får information om vad som händer i kåren. Alla 
ledare får scouternas ledar- och förtjänstmärken när krav för dessa uppfyllts. 

Passiva ledare har inte: 

• Tillgång till kårens dropbox med dokument 
• Möjlighet att få ekonomiskt stöd för deltagande i utbildningar inom Scouterna 
• Möjlighet att få reducerad avgift om man åker med kåren på läger 

 

1.4 Ledare på avdelning 
Minst en ledare per avdelning måste vara myndig. Vi ska alltid vara minst två ledare per 
möte, oavsett antal scouter. Ambitionen är att varje avdelning har en ledare per åtta 
scouter för terminen.   

Ledare som är på avdelning ansvarar för: 

• Att avdelningens scoutarbete bedrivs enligt Scouternas och kårens stadgar och 
målsättning.  

• Att närvarolista förs vid alla möten och rapporteras terminsvis 
• Att anmäla samt avanmäla medlemmar till medlemsregistreraren  
• Städning och iordningställande av lokal och material efter möte 
• Att hajkutrustning återfinns hel och ren på avsedd plats direkt efter avslutad 

avdelningshajk  
• Att meddela ordföranden när avdelningen är på hajk eller motsvarande  

 

 

2 Ekonomi och ersättningar 
Kårens tillgångar tillhör våra medlemmar och ska hanteras med respekt. Genom god 
framförhållning och ett ekonomiskt tänk kan våra medel användas effektivare och räcka 
till mer. Det är därför av stor vikt att alla medlemmar har förståelse för och känner 
ansvar för vår ekonomi. 
 
Alla betalar medlemsavgift, även ledare. För medlem som har särskilda behov kan 
styrelsen godkänna att medlemsavgiften betalas i delposter och/eller subventioneras. 
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2.1 Läger 
Kåren strävar efter att kunna erbjuda alla scouter att åka på sommarläger varje år. 

Subventionering 

För att så många medlemmar som möjligt ska kunna delta på läger strävar kåren efter att 
subventionera deltagaravgifter och resor till läger som kåren åker gemensamt till. Hur 
mycket denna subvention kan uppgå till beror på kårens ekonomiska läge innevarande år. 
 
I de fall där enbart vissa scouter vill delta på läger, tex att en avdelning åker på läger utan 
resten av kåren, beslutar styrelsen från fall till fall om det finns möjlighet att subventione-
ra deltagandet.  
 
För medlem som har särskilda behov kan styrelsen godkänna att lägeravgiften betalas i 
delposter och/eller subventioneras. 

Gemensamt inarbetade medel 
 
Ibland ges möjlighet för scouterna att inför läger eller andra kostsamma aktiviteter samla 
in pengar genom gemensam arbetsinsats. Dessa pengar är inte personliga utan 
kårens/avdelningens gemensamma medel och ingen utbetalning görs till den scout som 
sedan väljer att inte delta i lägret eller aktiviteten.  
 

2.2 Hajker 
Kostnader för avdelningshajker tas av avdelningens egen kassa samt eventuell hajkavgift.  
Kåren står för lokalhyra eller motsvarande i samband med hajk en gång per termin. Om 
kostnaden uppgår till över 1 000 kronor ska styrelsen ge sitt godkännande i förväg. 
  
Kostnaden för kårgemensamma hajker tas av kårens kassa samt eventuell hajkavgift. 
 

2.3 Transporter 
För att få ersättning för transporter av material och/eller personer till hajker, läger eller 
vid andra liknande tillfällen ska godkännande fås i förväg av styrelsen eller den person 
styrelsen utsett att ansvara för det aktuella arrangemanget.  
 
Ersättning beviljas för billigaste färdsätt och vid bil ska samåkning alltid ske. Ersättning 
ges med skattefria delen av milersättningen enligt skatteverket. Kör man bil med kärra är 
ersättningen högre än om man bara kör bil.  
 
Aktuella belopp framgår av den reseräkningsmall som kan laddas ner från kårens sida och 
som ska fyllas i och med bifogade kvitton lämnas till kassören för utbetalning. 
 

2.4 Anmälningar och avanmälningar 
Anmälan till sommarläger anses vara definitiv senast den dag inbetalning av lägeravgiften 
ska ske. Om anmälan om deltagande vid läger återtas efter detta datum sker ingen åter-
betalning av lägeravgiften. Om anmälan återtas p.g.a. sjukdom kan inbetalad avgift åter-
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betalas till den anmälde i de fall inbetald lägeravgift betalas tillbaka till kåren av lägerar-
rangören. 
 
Kostnaden för gemensam resa till läger fördelas på dem som anmält sig vilja utnyttja den 
gemensamma transporten. Denna anmälan anses vara definitiv och lägerdeltagare som 
sedan inte utnyttjar den resa man bokat sig för måste ändå betala resan. Om resan inte 
utnyttjas p g a sjukdom skall den anmälde inte betala reseavgiften. 
 
Anmälan till hajk anses vara definitiv när anmälan lämnats till ledare. Avgiften betalas när 
anmälan lämnas in. Om anmälan till hajk återtas sker ingen återbetalning av avgiften. 
Undantag kan ske om anmälan återtas innan matinköp gjorts. Vid sjukdom återbetalas 
avgiften om möjlighet finns. 

 

2.5 Avdelningskassa och rätt att göra inköp 
Varje avdelning har i budgeten en summa pengar att själva förfoga över per verksam-
hetsår. Pengarna ska räcka till programspecifikt material och kostnader för hajker utöver 
hajkbidrag. 
 
Ledare som av styrelsen fått uppdrag att ansvara för arrangemang typ St George har rätt 
att inom rimliga gränser köpa in det som behövs för arrangemanget.  
 
Övriga inköp till kåren ska godkännas av materialansvarig och vid belopp över 1 500 
kronor även av styrelsen.  

 

2.6 Utbildningar 
Kåren ser positivt på att ledare vill utbilda sig för ökad kunskap och inspiration och 
uppmuntrar ledare att gå Scouternas utbildningar.  

Kåren betalar kursavgift och resa för Scouternas grundutbildningar för den som är, eller 
åtar sig att under kommande termin bli, aktiv ledare. Förutsättningen är att man väljer en 
kurs som genomförs så nära Bankeryd som möjligt och reser på billigaste sätt. Aktuella 
kurser är: 

• Trygga möten 
• Leda Scouting 
• Leda Avdelning 
• Leda kår 
• Ditt personliga ledarskap 

Även annan utbildning inom Scouterna (som t ex Treklöver Gilwell, Utbildning för 
utbildare eller Friluftskurs) kan för aktiv ledare, helt eller delvis, betalas efter beslut av 
styrelsen.  

För alla utbildningar gäller att kåren endast betalar en gång per kurs/person och att 
ersättning endast ges för kurs som genomförts fullt ut eller där giltigt skäl finns för 
avbrutet deltagande.  



 

Kårhandbok Bankeryds Scoutkår – beslutad 2015-11-22  6 

Innan ledare anmäler sig till kurs ska styrelsen ge sitt godkännande. Om många vill gå 
kurs samtidigt har styrelsen rätt att prioritera bland de sökande så att det blir en rimlig 
belastning på kårens ekonomi. 
 

2.7 Distriktstävlingar, distrikts- och förbundsstämmor 
och liknande träffar 
Kåren betalar deltagaravgiften och ev boende om så behövs för de personer som av 
styrelsen utsetts att representera kåren. Resekostnader ersätts för billigaste färdsätt, 
samåkning krävs. 
 
För att få ersättning lämnas reseräkning enligt reseräkningsmall på hemsidan med 
bifogade kvitton till kårens kassör snarast efter träffen genomförts. 

 

3 Lokal och utrustning 
Alla aktiva ledare har rätt att ha tillgång till lås- och larmkoder, förutsatt att man respek-
terar att dessa är värdehandlingar och förbinder sig att inte dela med sig av dem till andra. 
Missköts detta fråntas man rätten att veta lås- och larmkod. Koderna ändras normalt 
terminsvis och materialansvarig för lista över vilka personer som fått del av koderna. 
 
Till andra än aktiva ledare är det endast stugfogde eller ordförande som har rätt att dela 
ut lås- och larmkoder och dessa ska då notera på en lista vilka som fått tillgång till stugan.  
 
Alla som använder stugan har ansvar för att anmäla eventuella fel och brister till 
stugfogde. 

 

3.1 Uthyrning 
Medlemmar över 18 år samt yngre medlemmar som har målsmans tillstånd, har möjlighet 
att hyra lokal och utrustning när denna ej behövs för kårens verksamhet. Stug-/Material-
ansvarig kan också godkänna uthyrning till icke-medlemmar.  
 
Medlemmar får låna stugan och utrustning kostnadsfritt, men ersätter det material som 
förbrukas. För externa hyresgäster kostar det 250 kronor per halvdag och 500 kronor för 
en heldag. 
 
Bokning och eventuell betalning för utlåning och uthyrning görs hos stugfogde. Lokal 
ska lämnas städad och tömd på sopor etc. Utrustning ska återlämnas snarast efter 
användandet. Den som lånar utrustning är personligt ansvarig för att det lämnas tillbaka i 
fullgott skick (helt, rent, torrt och väl ihop packat). Missköts detta får man inte låna 
utrustning fler gånger. 
 
Förlorad eller skadad materiel/utrustning ersätts med ny. Alternativt ersätter den som 
hyrt självriskkostnaden om Bankeryds scoutkårs försäkring täcker förlusten/skadan.  
Styrelsen har rätt att bestämma hur detta löses från fall till fall beroende på hantering. 
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4 Program och arrangemang 
I kåren bygger vi vår verksamhet på Scouternas program. Programmet beskriver vårt 
syfte, vår metod och våra aktiviteter. Det är grunden för vad vi gör och vad vi står för.  
 
Målet med allt vi gör i Scouterna är att unga människor ska utvecklas som personer för 
att kunna skapa ett bättre samhälle. Personlig utveckling för oss är utveckling inom fem 
områden: gruppen (social utveckling), kroppen (fysisk utveckling), tron och livsfrågorna 
(andlig utveckling), känslorna (känslomässig utveckling) och tanken (intellektuell 
utveckling). För att nå det använder vi scoutmetoden, en metod för personlig utveckling 
genom icke-formellt lärande. Den är utformad för att ge unga människor möjlighet att få 
utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar. 
 

4.1 Stegringsplan 
Se bilaga ”Stegringsplan” 
 

4.2 Märken 
Se bilaga ”Märken” 
 

4.3 Ansvar för arrangemang 
Det vi får in i medlemsavgifter och olika former av stöd räcker inte för att täcka de 
kostnader vi har för att driva vår verksamhet. Därför genomför vi varje år ett antal 
arrangemang för att tjäna pengar.  
 
Inför varje hösttermin fördelar vi på ledarkick-off ansvaret för kommande två terminers 
arrangemang. Till varje arrangemang hör en checklista som finns i kårens dropbox och 
den som varit ansvarig senast ansvarar för att listan uppdateras med eventuella ändringar 
till kommande år.  
 
 

5 Övrigt  
5.1 Styrelsen 
Kårstyrelsen består av kårordförande, vice kårordförande samt minst tre övriga leda-
möter. Av ledamöterna ska minst hälften, däribland kårordförande och den som har 
hand om kårens ekonomi, vara myndiga. 
 
Vi strävar efter att ha alla avdelningar representerade i styrelsen samt en bra fördelning 
mellan kön och ålder på styrelseledamöterna. Styrelseprotokoll ska hållas tillgängliga för 
alla ledare och lämnas ut till medlemmar om de efterfrågas. Dock får uppgifter som 
handlar om enskild medlem utelämnas ur protokoll som görs offentliga. 
 
Styrelsen ansvarar för att årligen uppdatera denna kårhandbok och föredra ändringar på 
närmast kommande ledarträff. 
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5.2 Uppvaktning av medlemmar 
Kåren uppvaktar normalt inte vid födelsedagar eller liknande. Ledare som gifter sig eller 
får barn uppvaktas med gåva för 500 kronor. 
 

5.3 Kommunikation 
Vi strävar efter att vara en öppen och transparent kår som delar med oss av information. 
Vår webbsida www.bankerydsscoutkar.se är skyltfönstret utåt med kontaktinformation 
och kalender med kårgemensamma aktiviteter och annat av intresse för föräldrar och 
ledare. Webbsidan och våra övriga kommunikationskanaler som Facebook och SMS-
grupper med mera ska alltid ha minst två administratörer. 
 
Dropbox är vårt gemensamma dokumentarkiv dit alla aktiva ledare ska ges access. IT-
ansvarig ansvarar för att ge och ta bort rättigheter till dropbox med uppdatering vid varje 
termins start.  

 

5.4 Klädsel 
Scoutdräkten används för att stärka vår identitet och är en del av Scouternas symboliska 
ramverk. Scoutdräkten består av Scouternas kort- eller långärmade t-shirt, kort- eller 
långärmade skjorta, eller pikétröja. Färgen är petroleumblå med Scouternas logotyp väl 
synlig. En halsduk hör till dräkten. 
 
I kåren har vi beslutat att vid scoutverksamhet ska scoutdräkt eller profilkläder med ordet 
”Scout” eller ”Scouterna” och/eller scouternas logotyp normalt bäras. Det innebär att 
det ska synas tydligt av klädseln att man är scout.  
 
För att uppmuntra till användandet av scoutklädsel har kåren beslutat att alla nya med-
lemmar får en kårhalsduk vid sitt femte möte. Förutsättningen är att man är registrerad 
som medlem och har betalat sin medlemsavgift för terminen.  
 

5.5 Alkohol, droger och tobak 
Bankeryds Scoutkår följer riksorganisationens policy om alkohol och droger.  
 
All verksamhet inom scouterna skall kännas trygg och säker för alla inblandade, unga 
som vuxna. Därför ska alla Scouternas arrangemang vara fria från alkohol. Med detta 
menas både nationella arrangemang och läger samt löpande verksamhet i lokala kårer och 
distrikt. Detta gäller alltså både arrangemang enbart för scouter och sådana som är öppna 
för allmänheten, där Scouterna står som arrangör. När man representerar Scouterna på 
aktiviteter som någon annan arrangerar får man inte dricka alkohol. Vi är förebilder i hur 
vi agerar och reflekterar därför över vår syn på alkohol. Därför uppträder vi självklart inte 
berusade. All verksamhet i Scouterna ska vara helt fri från narkotika. 
 
Med fri från alkohol menas fri från alkoholdrycker, som enligt alkohollagen är drycker 
med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. Alkohol som ingår i exempelvis 
bränsle till stormkök, hygienartiklar eller liknande innefattas inte av policyn. Mediciner 
som klassas som narkotika innefattas inte av policyn så länge de inte används i syfte att 
bli påverkad. 
 

http://www.bankerydsscoutkar.se
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Scouterna förbjuder ingen vuxen att använda tobak, men ingen ska heller påverkas att 
börja använda tobak i samband med Scouternas verksamhet. Därför bör Scouternas 
verksamhet vara fri från tobak. Den som ändå måste använda tobak bör göra det utom 
synhåll och utanför området där verksamhet pågår. 

 

5.6 Jämställdhet och mångfald 
Vår kår vill ha en verksamhet som är öppen för alla och strävar efter att ge alla samma 
bemötande och lika goda förutsättningar att engagera sig i verksamheten.  
 
Vi strävar efter att våra ledarteam ska vara ålders- och könsblandade. 
 


