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Beslutade av distriktsstyrelsen 2017-01-14 

Snapphane Scoutdistrikts Resefond 

Syfte: Att stötta den enskilde scouten i Snapphane Scoutdistrikt, att delta i scoutaktiviteter 

på nationell och internationell nivå. Pengar ur fonden kan utbetalas till scout som är 

från 8 år och till och med 25 år när scoutaktiviteten sker. 

 För att få medel från resefonden innebär det att scoutaktivitet:  

- på nationell nivå skall arrangeras av Scouterna eller någon av Scouternas 
samverkansorganisationer.  Medel kan även sökas för konfirmationsläger i 
scoutregi.   

- på internationell nivå skall det vara en aktivitet anordnad av WAGGGS och/eller 
WOSM eller en resa till en anläggning som ägs av WAGGGS/WOSM. Det kan också 
vara en aktivitet anordnad av ett annat lands scoutorganisation anslutet till 
WAGGGS/WOSM. 

Ansökan: Ansökan är individuell och sker till distriktskansliet på speciell blankett.  Sista 

ansökningsdag är den 1 april samt 1 oktober. Ansökan ska ske före arrangemanget. 

 Adressen till distriktskansliet är: 
 Snapphane Scoutdistrikt 
 Finjagatan 19 
 281 50 Hässleholm 

 
Utdelning: Utdelning sker till scouter som är aktiva inom Snapphane Scoutdistrikt, från 8 år och till 

och med 25 år när scoutaktiviteten sker. Maximal utdelning är 4 000 kr per sökande, 

dock max 40 % av deltagaravgiften. Beslut om utdelning tas av distriktsstyrelsen. 

Utbetalning: Stipendiet utbetalas sedan den sökande styrkt att scouten kommit med på 

arrangemanget. Vid inställt arrangemang eller om sökanden av annat skäl inte deltar 

skall stipendiet återbetalas. 

Redovisning: Den som får bidrag utbetalt skall alltid redovisa en skriftlig reseberättelse till 

distriktsstyrelsen senast 2 månader efter arrangemanget.  Man ska även kunna vara 

beredd att hålla en muntlig presentation vid distriktsarrangemang enligt 

överenskommelse i varje enskilt fall. 

Övrigt: Beslut om ändring av fondens beskrivning och syfte fattas av distriktsstyrelsen. Beslut 

om tillförande av medel till fonden tas av distriktsstämman. Även beslut om fondens 

upplösning fattas av distriktsstämman. 


