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Välkommen till Drottningstadens scoutkår!   
För att bli medlem i Drottningstadens scoutkår ska ett medlemsformulär på vår hemsida fyllas i. ”För 
scouter” →”Bli scout”→ “medlemsformulär”. Ett hälsokort ska också fyllas i och lämnas in. 

När detta har skett registrerar jag dig/scouten som medlem i Scouternas medlemsregister. Då omfattas 

man av den försäkring som Scouterna har för all verksamhet och får Scouternas medlemstidning.  En 

faktura på medlemsavgiften kommer sedan att skickas ut centralt från Scouterna. Den totala 

medlemsavgiften för scouter är för närvarande 330 kronor per termin. Av det går 195 kronor till kåren, 

45 kronor till Södra Skånes Scoutdistrikt och 90 kronor till Scouterna. Ledare har reducerad avgift och 

betalar totalt 170 kronor per termin. Kårens del av avgiften går bland annat till hyra av scoutlokalen, 

avdelningsverksamhet och lägerutrustning. Vi får en del bidrag från stat och kommun också, men de 

räcker inte för att vi ska kunna fortsätta bedriva en bra och trevlig scoutverksamhet. Därför är det 

viktigt att alla medlemmar betalar in sin medlemsavgift. Utöver medlemsavgiften tillkommer 

ytterligare avgifter för deltagande på läger och övernattningar. Vi arbetar aktivt med att söka bidrag för 

att kunna sänka avgifterna för våra läger och övernattningar. Om du har svårt att betala avgifterna kan 

du prata med respektive avdelningsledare eller kårstyrelsen. Vi lånar även ut utrustning inför våra 

arrangemang. 

  

Vi som är ledare och funktionärer inom kåren arbetar ideellt med verksamheten, och får alltså ingen 

ersättning för det jobb vi gör. Istället drivs vi av att vi tycker att det är fantastiskt roligt med scouting! 

Vi vill bedriva en bra, modern och rolig verksamhet för Lunds och speciellt Norra Fäladens barn och 

ungdomar. Vi tycker att det är viktigt med en barn- och ungdomsverksamhet som välkomnar alla!   

 

För att bli medlem om du är över 18 år krävs det att du förklarar dig villig att följa scoutlagen alternativt 

avlägger scoutlöftet. Alla ledare ska gå scouternas kurs Trygga möten vart tredje år, och vi vill även se 

ett utdrag ur belastningsregistret. Detta är viktigt för att vår scoutverksamhet ska vara trygg och fri från 

övergrepp och kränkningar i alla former. Mer information om scoutlag och -löfte samt vad som gäller 

när du blir ledare finns på vår hemsida. 

  

Om du/scouten inte längre vill vara med i kåren vill vi att du fyller i formuläret på vår hemsida (”För 

scouter”→ ”Avsluta medlemskap”). Det räcker alltså inte med att sluta gå på mötena. Detta är speciellt 

viktigt vid terminsskiftena eftersom de som inte avanmält sig senast den 15 januari eller den 15 

september kommer att få en faktura från Scouterna som måste betalas.    

 

Genom att underteckna hälsokortet skriver du (eller din målsman om du är under 18 år) också på att 

du fått denna information.  

  

Har du/ni några frågor?  

Kontakta medlemsregistrerare Anja Wadén (medlem@drottningstaden.se) eller kårordförande Lina 

Tingström (ordforande@drottningstaden.se). 

  

Scouthälsningar  

Anja Wadén 

Medlemsregistrerare Drottningstadens scoutkår, Lund 
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