
Proposition gällande ledares utgifter på kårens arrangemang 
 
Bakgrund 
Hösten 2021 åkte utmanarna på en resa som skulle landat i Holland men slutade i Danmark. 
Efteråt uppkom en diskussion om hur mycket kåren ska stötta ledare ekonomiskt som följer 
med på resor och arrangemang. Även om ledare får ut mycket av resor och dylikt för egen 
del så har de ett ansvar och lägger mycket egen tid och pengar för att ge våra scouter en 
fantastisk upplevelse. 
Att ledare ska betala allt själva precis som deltagare och stå för ansvaret och lägga så 
mycket tid som de gör är inte rätt. 
I dagsläget har vi ingen policy för hur mycket kåren ska stå för eller hur mycket som är rimligt 
att ta ut av deltagarna för att täcka för ledarnas avgifter. För att slippa ha samma diskussion 
och eventuellt komma fram till olika beslut vid olika tillfällen vill styrelsen ta fram en policy för 
vad som ska gälla vid kårarrangemang. 
Med kårens arrangemang menas t.ex: resor med en avdelning eller grupp från kåren där 
samtliga berörda medlemmar bjudits in, avdelningsläger och övernattningar och stora 
nationella läger där kåren åker gemensamt. Även läger/resor utomlands där kåren eller 
avdelningen väljer att åka gemensamt räknas som ett kårarrangemang. 
Till kårens arrangemang räknas inte t.ex. World scout jamboree då ledare och deltagare åker 
som individer och inte som en kår. Inte heller ledarutbildningar som leda scouting eller 
Treklöver Gilwell. För utbildning finns redan andra policys för ersättning. 
 
Styrelsen föreslår att ledare ska själva betala för sin mat. Vid resor längre bort som kräver 
vandrarhem eller hotell ska ledare själv stå för kostnaden. 
När det gäller resor som tåg, båt och buss ska ledare själva stå för 50% av kostnaden. 
När det gäller anmälningsavgiften för stora läger t.ex. på distriktsnivå eller nationellt får 
styrelsen ta beslut om ekonomiskt stöd beroende på avgiftens storlek. 
För att få ersättning ska en budget lämnats in till och godkänts av styrelsen innan 
arrangemanget påbörjas. 
 

 

Styrelsens yrkande: 
• att kåren upprättar en policy gällande ledarutgift på kårens arrangemang 
• att ledare ska betala för sin egen mat vid kårens arrangemang. 
• att vid kårens arrangemang som kräver vandrarhem eller hotell ska ledare själv stå 

för kostnaden. 
• att vid resor som tåg, båt och buss vid kårens arrangemang ska ledare själva stå för 

50% av kostnaden. 50% betalas av deltagarnas avgift eller av kåren direkt. 
• att för att få ersättning enligt denna policy ska en budget ha lämnats in till och 

godkänts av styrelsen innan arrangemanget påbörjas. Detta gäller inte för stughyra 
som kan beslutas av avdelningsledare själva.  

 


