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Utbildningspolicy 

För att kårens verksamhet alltid ska hålla en hög kvalitet behöver vi ha ledare och 

funktionärer som är motiverade och trygga i sin ledarroll. I Scouterna vill vi ständigt 

utveckla oss, därför är Wasakåren mycket generös när det gäller både praktiska och 

teoretiska utbildningar och erbjuder därför våra ungdomar, ledare och funktionärer 

att gå utbildningar. Kåren står då för kursavgiften samt transport- och 

övernattningskostnader enligt principerna nedan.  

Exempel på kurser är: Trygga möten, Leda Patrull, Leda Scouting, Leda Avdelning, 

Ditt personliga ledarskap, Anpassat ledarskap, Värdebaserat ledarskap, Treklöver 

Gilwell. Det finns även andra utbildningar där kåren kan stå för hela eller delar av 

kursavgiften. Då önskemål om utbildning framkommit tas beslut i styrelsen om kåren 

bidrar till kursavgiften, transport- och övernattningskostnader. 

Vem kan söka bidrag från kåren för en utbildning? 

Bidrag till utbildning kan endast sökas av aktiv och betalande medlem i 

Wasakåren. 

Beviljande av bidrag i förhållande till gällande budget 

Wasakåren är en stor kår med många engagerade ungdomar, ledare och 

funktionärer som vill utvecklas. Det kan därför förekomma att olika medlemmars 

utbildningsintressen behöver vägas mot varandra. Grundprincipen är att kåren ser 

positivt på all form av utbildningsvilja och försöker vara generös inom aktuell 

budgets ramar.  

Innan någon anmäler sig till en kurs informeras därför styrelsen, som inom ramen 

för budgetanslaget beviljar eller avslår bidrag helt eller delvis. Den kårmedlem som 

inte ansöker om bidrag i förväg riskerar därför att inte få sitt bidrag beviljat. 

Vilka utbildningar och vilka utbildningsrelaterade kostnader betalar kåren? 

Beroende på följande tre krav:  

- Utbildningen arrangeras av Scouternas folkhögskola OCH 

- Arrangeras i Uppland eller ett angränsande län OCH 

- Kostar mindre än 1000 kr per deltagare delar kåren in utbildningar 

bidragsmässigt i två olika kategorier:  

Utbildningar som uppfyller samtliga tre krav behandlas enligt punkt A) och 

utbildningar som INTE uppfyller samtliga tre krav behandlas enligt punkt B).    

Kursdeltagaren ansvarar för att informera kårens utbildare efter fullföljt 

utbildning så att informationen i Scoutnet kan uppdateras: 

https://wasakaren.scout.se/for-ledare/utbildning/. 
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A) Utbildningar som uppfyller samtliga tre krav 

- Anmälningsplikt: Den sökande måste anmäla kursintresset i förväg hos 

styrelsen.  

- Kåren betalar normalt hela kursavgiften.  

- Vid övernattning betalar kåren normalt det billigaste 

övernattningsalternativet, ofta golvförläggning. Vid annat val bekostas 

mellanskillnaden av kursdeltagaren. 

- Kåren betalar normalt eventuella transportkostnader (biljetter respektive 

bensinkostnader). Kåren uppmanar till bra ekonomiska och miljövänliga val 

så som tåg, buss eller samåkning i möjligaste mån. 

- Betalningar sker antingen genom att kursfakturan skickas direkt till 

kassor@wasakaren.se eller genom att deltagaren skickar in kvittot till 

kassören via kårens redovisningsblankett på 

https://wasakaren.scout.se/kontakt/redovisning-av-utlagg/. 

B) Utbildningar som INTE uppfyller samtliga tre krav uppfyller samtliga tre krav 

- Anmälningsplikt: Den sökande måste anmäla kursintresset i god tid i förväg 

hos styrelsen. Styrelsen behöver eventuellt hämta in mer information om 

utbildningen eller prata med den sökande. Därför måste anmälan komma in 

till styrelsen i god tid, helst sex veckor innan bokning behöver ske.  

• Eventuellt vill styrelsen få in en motivering av den sökande 

• Eventuellt vill styrelsen komma överens med den sökande om någon 

form av en motprestation för beviljade medel  

- Gällande bidrag till kursavgiften, övernattnings- och/eller resekostnader 

kopplade till utbildningen fattar styrelsen beslut 1) om bidrag ges och i så 

fall 2) i vilken omfattning utbildningen finansieras. Styrelsen beslut bygger 

på en bedömning som tar ställning till minst följande frågeområden: 

• Utbildningens nytta för den sökande OCH för kåren 

• Söktrycket (eller det förväntade söktrycket) i kåren för 

utbildningsbidrag i stort det aktuella året i förhållande till gällande 

budget  

• Den sökandes tidigare utbildningshistorik (om t.ex. bidrag sökes för 

samma eller liknande utbildnings man redan gått kan ansökan 

komma att inte prioriteras).  

- Betalning av samtliga kostnader sköts av den sökande. Verifikat/kopia på 

betald faktura skickas till kassor@wasakaren.se . Uppge beviljat stödbelopp 

samt bankkontonummer för utbetalning. Ifall utbildningen inte genomförs 

betalas bidraget tillbaka till kåren. 
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Scouternas Folkhögskola 

Uppgifter om aktuella utbildningar som ges av Scouternas Folkhögskola finns på 
deras hemsida: http://www.scouternasfolkhogskola.se/.  
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