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Rutin för inköp av scoutkläder och 

märken 
Engelbrekt scoutkår sköter inköp av märken, scoutkläder mm för kårens och scouternas räkning. 

Att kåren sköter inköp av scoutkläder åt scouternas räkning grundar sig i att man genom större 

beställningar kan dela/undvika fraktavgift. Kåren har beslutat att denna tjänst ska kvarstå i kårens 

regi men att det behövs tydliga rutiner för hur beställningar, inköp, leverans och betalning av dessa 

inköp ska ske. 
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1 Information 
Information om beställning av scoutkläder ska lämnas via 

 

- Informationsbrev till nya scouter1 

- Via hemsidan och Facebook 

- Muntligt vid kontakt mellan förälder – 

ledare 

- Information på terminsavslutning 

 Ansvarig 

- Kårordförande 

- Försäljningsombud 

- Ledare på avdelningen 

 

- Kårordförande 

 

2 Beställning av scoutkläder 
Beställning av scoutkläder ska ske via 

 

- Hemsidan 

- Mail till försäljningsombud 

- Beställning sker 5 ggr/år hos 

Scoutshopen 

Ansvarig 

- Hemsideansvarig 

- Försäljningsombud 

- Försäljningsombud 

 

Beställning av scoutkläder ska i första hand ske via hemsidan via färdigt formulär. 

I andra hand kan beställning ske direkt till försäljningsombud via mail. 

Uppgifter som ska framgå i beställning är vad man önskar beställa, storlek, antal, namn på scouten, 

avdelning, namn på beställaren, mailadress till beställaren och datum för lagd beställning.  

Beställning av scoutkläder sker fem gånger per år: i samband med terminsstart (vår/höst), i 

samband med terminsavslutning (vår/höst) samt i samband med sommarläger. 

                                                      

1 Kåren har inget gemensamt dokument för information till nya scouter. Vi ser dock att ett sådant dokument 
bör tas fram. Kan innehålla information om verksamheten, ansökan om medlemskap samt information om 
beställning av scoutkläder. 
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3 Leverans av scoutkläder 
Leverans av scoutkläder ska ske 

 

- Till scoutlokalen efter information till 

beställaren att beställning finns att 

hämta. 

- Utlämning av scoutkläder sker av 

ansvarig ledare på avdelningen. 

Ansvarig 

- Försäljningsombud 

 

 

- Ledare på avdelningen 

 

Efter beställning levereras scoutkläderna till lokalen för utlämning av ledare på avdelning. 

Försäljningsombudet skickar information om att beställningen kommit via mail till beställaren. 

4 Betalning av scoutkläder 
Betalning av scoutkläder sker 

 

- Faktura från Scoutshopen skickas via 

mail till försäljningsombud för kontroll 

mot följesedel.  

- Efter kontroll skickas fakturan till 

kassör för betalning. 

- Scouten betalar sin beställning till 

kårens PG. I betalningen ska 

beställarens namn framgå. 

- Information om vad och hur betalning 

ska ske lämnas i samband med 

information att beställningen kommit, 

i pappersform tillsammans med 

skjortan samt på kårens hemsida. 

- Lista på vem som beställt vad och hur 

mycket som ska betalas upprättas och 

kan stämmas av mellan 

Ansvarig 

- Försäljningsombud 

 

 

- Kassör 

 

 

 

 

- Försäljningsombud 

 

 

 

 

- Försäljningsombud 
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försäljningsombud och kassör en gång 

per månad. 

- Betald beställning rapporteras och 

stäms av på listan en gång per månad. 

- Påminnelse om ej betald beställning 

sker efter 45 dagar från det att 

beställningen lämnades på lokalen för 

avhämtning.  

- I det fall betalning ej sker får beslut tas 

gällande åtgärd. 

 

 

- Kassör 

 

- Försäljningsombud/kassör 

 

 

 

- Styrelsen 

 

Betalning av scoutkläder sker till kårens PG. Information om vad och hur betalning sker lämnas i 

samband med information om att kläderna kommit, tillsammans med beställningen samt på kårens 

hemsida. Försäljningsombudet upprättar en lista med alla beställningar där avstämning sker kring 

leverans, betalning och eventuell påminnelse. I det fall betalning ej sker får styrelsen ta beslut om 

ytterligare åtgärd. 

5 Returer och reklamationer 
Felbeställningar, returner och reklamationer ska hanteras enligt nedan. 

 

- Felbeställning ska snarast meddelas 

försäljningsombud för hantering. 

- Information om hantering sker via 

kårens hemsida. 

- Vanliga storlekar sparas på lokalen. 

- Andra felbeställningar returneras till 

Scoutshopen. 

- Beställningar som ska reklameras 

skickas tillbaka till Scoutshopen. 

- Notering av felbeställning sker i 

listan. 

- Ny beställning läggs snarast (utanför 

de 5 ggr). Ev fraktkostnad betalas av 

Ansvarig 

- Beställaren 

 

- Försäljningsombud/hemsideansvarig 

 

- Försäljningsombud 

- Försäljningsombud 

 

- Försäljningsombud 

 

- Försäljningsombud 

 

- Försäljningsombud 
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kåren. 

 

I första hand ska felbeställd vara sparas på kåren och inte skickas tillbaka till Scoutshopen. Detta 

för att undvika onödig hantering. Det är viktigt att felbeställning noteras i listan över beställningar 

så att ingen påminnelse skickas ut. Ny beställning ska ordnas omedelbart så att beställaren inte 

behöver vänta länge på ny skjorta.  

6 Beställning av märken 
På ledarhelgen vt-13 togs ett beslut att intressemärken ska delas ut i direkt anslutning till det möte 

man tagit market. Detta för att ledaren lätt ska veta vem som tagit märket och att scouten inte 

behöver vänta på att få sitt märke. Deltagarmärken, som kräver deltagande på flera möten, delas ut 

i samband med terminsavslutning. Tillhörighetsmärken kan delas ut på avdelningen i samband 

med ceremoni eller vid terminsavslutning. 

På ledarhelgen vt-14 togs även beslut om att upprätta ett märkesdokument där avdelningar ska 

fylla i vilka märken man tar vilken termin på scouterna. Detta för att märken inte ska tas vid flera 

tillfällen och att det ska vara lätt att ta över som ledare på en avdelning och på så sätt veta vilka 

märken som tagits/ska tas. 

Rutinen för inköp av scoutkläder omfattar därför också inköp av märken. 

 

- Ledare för avdelningen ansvarar för att 

planera för vilka märken som ska tas 

under terminen och meddelar detta till 

försäljningsombud senast sista dag för 

beställning av scoutkläder. 

- Märken beställs i samband med 

beställning av scoutkläder2, d v s i 

samband med terminsstart (vår/höst), 

i samband med terminsavslutning 

(vår/höst).  

Ansvarig 

- Ledare på avdelningen 

 

 

- Försäljningsombud 

 

- Försäljningsombud 

 

 

 

 

                                                      

2 Ingen beställning av märken anses behövas i samband med sommarläger men möjligheten finns, bl a av 
bevismärken. 
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- Ansvarig ledare meddelas via mail när 

märkena finns hemma. 

- Märkena levereras och förvaras på 

lokalen. 

- Faktura stäms av mot följesedel och 

skickas för betalning till kassören. 

- Kåren står för alla kostnader i 

samband med beställning av märken. 

- Vid eventuellt byte av märkessystem 

får hänsyn tas till eventuellt utrensning 

av lager. 

- Försäljningsombud 

 

- Försäljningsombud 

 

- Försäljningsombud 

Kassör 

 

 

- Ledare på avdelningen 

 

 

7 Beställning av kårhalsdukar 
Beställning av kårhalsdukar sker genom att  

 

- Uppgift om hur många halsdukar 

respektive avdelning önskar meddelas 

minst tre veckor innan 

terminsavslutning via mail till ansvarig 

för halsdukarna. 

- Halsdukar delas ut på 

terminsavslutning, på kårstämma och i 

samband med sommarläger. 

- Numrering på halsduken noteras och 

sparas. 

Ansvarig 

- Avdelningsledaren 

 

 

 

 

- Kårordförande 

 

 

- Ansvarig för halsdukarna 

 

Bilagor: 
- Utkast lista för beställning av scoutkläder 

- Märkeslistan 


