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Inledning
Denna policy är gjord på uppdrag av årsmötet. Den är tänkt som ett stöd till styrelsen i det
dagliga arbetet och vid större beslut. Policyn ska revideras av styrelsen i början av varje
verksamhetsår.
Demokratiska möten
Inför varje demokratiskt möte tar styrelsen
styrelsen beslut på omfattning av ersättning utifrån
antalet röstberättigade ombud som kåren har inför det aktuella mötet. Hänsyn tas till var
mötet hålls och hur många medlemmar som är intresserade av att delta på det
demokratiska mötet.
De ombud som kåren
n skickar ska i största möjliga mån få bidrag för kostnaderna
kopplade till det demokratiska mötet. Om fler deltagare vill åka än kåren har ombud så
delas bidraget upp på antalet deltagare och ombud. Styrelsen ansvarar för att söka bidrag
för demokratiska möten från lämpliga bidragsgivare.
Avdelningsarrangemang
Det är upp till varje avdelning att se till att avdelningsarrangemangen balanseras mot
intäkter för arrangemanget. Det som årsmötet budgeterat till avdelningskassan är tänkt att
framförallt användas
as på veckomötena. Dessa pengar kan även användas till material på
hajker och övernattningar. Maten på hajken/utedagen/övernattningen bör finansieras av
anmälningsavgiften och inte belasta kårens ekonomi. Scouternas deltagaravgift till
arrangemanget täckerr om möjligt ledarnas avgift när det finns en rimlig fördelning mellan
antal scouter och ledare. Det är avdelningsledarnas uppgift att se till att arrangemangets
kostnader balanseras mot intäkterna, och om detta inte är fallet kan det vara aktuellt för
ledarna
arna att betala en mindre summa själva. Vi har en låg medlemsavgift med intentionen
att hajker och övernattningar ska arrangeras till självkostnadspris.
Uppstår en resekostnad i samband med en hajk kan reseersättning diskuteras med
styrelsen innan arrangemanget.
manget.
Kårläger/kårarrangemang
Arrangemanget ska planeras med intentionen att ledarna ska kunna delta avgiftsfritt, i det
fall som fördelningen mellan
n scouter och ledare är rimlig.
Läger
Med läger avses lokala, regionala och nationella läger som inte arrangeras av scoutkåren
och där ledare deltar med ansvar för kårens scouter. Minimum två ledare ska delta
oavsett antal scouter i enlighet med vår Trygghets och Säkerhetspolicy och deras
anmälningsavgifter betalas av scoutkåren enligt följande tabell.
Antal ledare:
Upp till 8 scouter: 2 ledare
9-15 scouter: 3 ledare
16-24 scouter 4 ledare
Vid ytterligare deltagare får särskilt beslut tas av kårstyrelsen.
Om fler ledare önskar delta än de som tabellen avser får dessa ledare dela på bidraget
från scoutkåren för anmälningsavgifterna.
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Styrelsen kan välja att ta ut en extraavgift från de deltagande scouterna om max 10% av
deltagaravgiften för att delfinansiera ledarnas anmälningsavgift.
Internationella arrangemang och läger
För utomnordiska arrangemang bidrar kåren med en summa på mellan 500
500-1000 kr per
deltagare upp till 10 deltagare. Vid fler än 10 deltagare från kåren så delar deltagarna på
max 10000 kr.
För arrangemang i Norden (utanför Sverige) utgår ett bidrag på 500 kr per deltagare. Vid
fler än 10 deltagare från kåren så delar deltagarna på max 5000 kr.
Resekostnader för läger hanteras separat då de skiljer sig åt beroende på var lägret
arrangeras.
Scouternas kurser Leda Scouting, Leda Avdelning, Leda Kår
Kåren ersätter kursavgift,, då den förekommer, utöver en egeninsats om 100 kronor för
dessa utbildningar.
Reseersättning diskuteras utefter var kursen genomförs.
genomförs
Värdebaserat ledarskap , Treklöver Gilwell
Styrelsen anser att det är viktigt med fortbildning och personlig utveckling och därför utgår
ersättning för hälften av kursavgiften. Eventuella resor och logi som inte omfattas av
kursavgiften avses inte.
George,
rge, Williams, Emma, Mary
För George, Williams och Emma betalar deltagaren en egeninsats om 100 kronor om
deltagaravgift föreligger, resterande belopp betalas av kåren. Då Mary är en internationell
utbildning som i dagsläget kostar omkring 7000 kronor önskar
önskar kårstyrelsen en ansökan i
varje enskilt fall för bidrag till denna utbildning.
Milersättning
För externa arrangemang och kårgemensamma läger kan milersättning utgå och utbetalas
då enligt skatteverkets regler. Kårstyrelsen beslutar när ersättning utgår.
utgår. Ersättningen
utbetalas efter arrangemanget. Den som önskar ansöka fyller i en utläggslapp och
kompletterar med arrangemangsuppgifter, antal kilometer och deltagare. Detta dokument
undertecknas och lämnas till kassören.
Mat på arrangemang till ledare och funktionärer
Styrelsen anser att ledare och funktionärer som ställer upp med tid och engagemang bjuds
på mat på heldagar såsom fixardagar, städdagar och liknande. På halvdagar och möten
bjuder kåren på fika.
Scouter som inte kan följa med på arrangemang på grund av ekonomiska skäl
Scoutkåren har valt att avsätta ändamålsbestämda medel för att stötta scouter med
ekonomiska svårigheter att delta på arrangemang. Avdelningsledarna har ofta kännedom
om vilka dessa scouter är och ska då kunna erbjuda
erbjuda dessa att delta kostnadsfritt eller till
reducerat pris. Den ekonomiska stöttningen avser främst övernattningar, hajker och
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kårens egna läger. Vid större arrangemang kan ett bidrag till deltagaravgiften utgå men
kåren uppmuntrar främst till dagsverkesarbeten
dagsverkesar
som genererar pengarr till scoutens
dagsverkekonto.
Dagsverkekonton
Då kåren erbjuds möjlighet till arbete mot betalning, exempelvis vid arbete i Folkparken,
utgår ersättning till scouten och scoutkåren enligt formeln 70% till scoutens
dagsverkekonto
to och 30% till scoutkåren. Kårstyrelsen beslutar vad som är
dagsverkegrundande. Dagsverkekonton hanteras av scoutkårens kassör. De intjänade
pengarna kan ej tas ut i kontanter eller till att betala medlemsavgiften. Dessa pengar kan
användas till betalning
g för hajker, övernattningar och läger eller personlig friluftsutrustning
mot inlämnande av kvitto.
För medlemmar som ej betalat sin medlemsavgift under två terminer i följd tillfaller
dagsverkepengarna scoutkåren.
Ändamålsbestämda medel för Emtefall
Kåren
ren har avsatt medel, som samlades in i samband med köpet av Emtefall, att användas
vid större oförutsedda renoveringar av stugan som inte redan finns medtagna i budget.

