
Fylls i av scoutavdelningen och sparas hos kåren. 
Ansökan sker via Scoutnet senast den 31 mars 2020

1. Vår scoutavdelning

Scoutavdelningens namn 

Postadress

Postnummer & ort

E-post

2. Var finns er scoutavdelning?

Vår scoutavdelning finns i          kommun, som ligger i                  län.

Avdelningen är medlem av          (scoutkårens namn) i Scouterna.

3. Scoutavdelningens verksamhet 2019

Under terminerna har vi träffats (kryssa i det alternativ som passar bäst):

      Flera dagar i veckan         En dag i veckan         Några dagar i månaden          Några dagar om året

Under jul- och sommarlov har vi träffats:             Inte alls              Sommarläger, vinterhajk eller annat

Beskriv kortfattat vad ni gjort under 2018 (Fortsätt på baksidan eller på ett extra papper om ni inte får plats.)

4. Scoutavdelningens ledning 2019 (styrelse eller motsvarande som den såg ut 31 december 2019) 

Avdelningsledare Vice avdelningsledare
(ordförande) (vice ordförande)
 
Övriga medlemmar i scoutavdelningens ledning:
 

Kårnummer

Blanketten fortsätter på baksidan!

Avdelning
Redovisning av 
verksamhet i Scouterna 2018



5. Protokoll
     Scoutavdelningen har haft årsmöte och skrivit protokoll. (Protokollet sparas hos kåren.)  

6. Scoutavdelningens ekonomi 2019

     Vår scoutavdelning har valt att scoutkåren ska sköta avdelningens ekonomi. 

      Vår scoutavdelning har valt att sköta avdelningens ekonomi själva.

7. Scoutavdelningens stadgar

     Vi har valt att anta Scouternas exempelstadga som avdelningens stadgar

      Vi har valt att anta en egen stadga som avdelningens stadgar. Dessa är inskickade till rikskansliet sedan tidigare

Medlemsföreningar kan göra tillägg i sina stadgar. Under 2018 har vi

      Inte gjort tillägg i stadgarna   Gjort tillägg i stadgarna
           

8. Underskrifter 

Lägg in er ansökan i Scoutnet. 

I första hand bör ni välja att ta in sina underskrifter elektroniskt och sköter då detta via Scoutnet och e-post.

Väljer kåren att ansöka via blankett skall dessa skrivas ut som pdf:er från ansökan i Scoutnet och sedan skrivas under. 
Efter underskrift postar ni in dessa till rikskansliet. 
   
        
Spara denna kopia hos kåren! Ansökan för 2019 görs digitalt i Scoutnet under perioden januari - mars 2020.    
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