Information till avdelningsledaren
Tanken med att låta patrullerna bilda så kallade medlemsföreningar är att de ska lära sig hur en
demokratisk förening fungerar samt att ta ansvar för sin verksamhet. Redovisningen ska bygga på
den verksamheten som bedrivs och spegla verkligheten.
Bedrivs verksamheten i patruller är det dem som ska rapporteras in. Patrullerna finns alltid kvar men
får nya medlemmar inför ett nytt verksamhetsår, kanske byter man även vid terminsskiften.
För att en patrull ska vara bidragsgrundande ska den ha minst 5 medlemmar i ålder 6-25 år. Har
patrullen fler än 5 medlemmar ska minst 60 % av medlemmarna vara 6-25 år.
Använd ett av mötena under hösten till att diskutera om och kring er verksamhet. Låt varje patrull
hålla ett årsmöte och fylla i ett protokoll. På hemsidan finns en ”Guide till demokratimöte” där du
kan få lite tips om hur man kan lägga upp ett sådant möte. Tänk på att det är din uppgift som ledare
att hjälpa scouterna så att de kan göra jobbet själva – precis som med all scoutverksamhet kan man
lära sig demokrati genom att göra den! Ett demokratimöte kan ju användas för att ta intressemärket
”Demokrati”, se aktivitetsbanken.se för mer information.
Som scoutledare är det du som gör den första delen av projektet, du hjälper scouterna att hålla ett
årsmöte och fylla i verksamhetsredovisningen. Sen är det lämnar du över papperna till scoutkåren
som ser till att föra in all information i Scoutnet. Det är viktigt att alla medlemmar är placerade i rätt
avdelning och patrull innan årsskiftet för att underlätta ansökan. När scoutkåren har fört in all
information sammanställer riksorganisationen alla ansökningar och skickar in till MUCF
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).
Tillsammans ser vi till att scouterna får öva sig i formell demokrati och att vi får resurser som behövs
för att kunna bedriva mer och bättre scouting.
Notera att stadgar måste antas på varje avdelning varje år. Dessa får gärna vara
exempelstadgan, men måste antas på avdelningsn demokratimöte.
Checklista
✓ Vi har reflekterat kring vad det betyder att vara en patrull eller avdelning och gemensamt
bestämt vad vi ska göra på våra scoutmöten.
✓ Vi har haft ett möte där vi har bestämt en stadga (regler) som gäller för oss och vi har valt en
ledning för vår scoutpatrull/avdelning/kår.
✓ Vi har haft ett årsmöte och skrivit ner vad vi bestämde på årsmötet i ett protokoll. Mall finns
på hemsidan och skall sparas hos kåren.
✓ Vi har haft ett möte där vi reflekterat kring vad vi gjort tillsammans under året och fyllt i
blanketten ”Redovisning av verksamhet i Scouterna”. Mall finns på hemsidan och skall
sparas hos kåren.
✓ Vi har sparat alla originalhandlingar tillgängligt för att kunna visa dem vid en eventuell
revision.
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