
STADGAR för Veberöds KFUK-KFUM:s Scoutkår  
 

 

Antagna vid 2016 års årsmöte. Ersätter stadgar från 1997 som reviderats vid årsmöte 1975, 1978, 1981, 

1982, 1984, 1992, 2004, 2005, 2009, 2010, 2012 och 2013. 

 

 

§ 1 UPPGIFT OCH VERKSAMHETSORT 

 

 Veberöds scoutkår med verksamhet i Veberöd med omnejd bedriver scoutverksamhet i enlighet 

med KFUK-KFUM:s scoutförbunds målsättning och Scouternas värderingar såsom uttryckta i 

Scouternas stadgar, Kapitel 1. 

 

§ 2 MEDLEMMAR OCH VERKSAMHET 

 

a) Kårens medlemmar utgörs av scouter, ledare och funktionärer samt enskilda personer . 

Medlem skall erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift samt vara villig att verka för 

scoutrörelsens målsättning. 

Aktuella uppgifter om scoutkårens medlemmar skall enligt styrelsens anvisningar införas i 

medlemsregister 

 

b) Kårstyrelsen äger rätt att utesluta medlem. Beslut om uteslutning ska av kårstyrelsen, utan 

oskäligt dröjsmål, anmälas till Scouternas styrelse. Beslut om uteslutning kan överklagas till 

Scouternas styrelse. 

 

c) Verksamheten bedrivs i patruller, enligt scoutmetoden. Patrullerna kan, men behöver inte, 

vara självständiga enheter med egna stadgar och egen ekonomi. Scoutkåren utser ledare 

som stödjer patrullernas verksamhet. 

 

§ 3 LEDARE 

 

 Ledare bör genomgå av kårstyrelsen godkänd utbildning, vara villig att arbeta enligt 

Scoutförbundets målsättning och Scouternas värderingar. Ansvarig avdelningsledare ska ha 

fyllt 18 år. 

 

 

 § 4  FÖRÄLDRAVERKSAMHET  
 

Till scoutkåren är Mammaförening knuten. Mammaföreningen har egna stadgar, vilka godkänts 

av kårstyrelsen. 

 

 

§ 5 ÅRSMÖTE 

 

 1) Scoutkårens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls varje år före 

mars månads utgång. Extra årsmöte hålls om kårstyrelsen eller minst hälften av kårens 

medlemmar så begär. 

 

 2) Kallelse till årsmötet utfärdas av kårstyrelsen senast tre veckor före sammanträdet och ska 

åtföljas av föredragningslista. 

  

 3) Vid årsmötet äger alla kårens medlemmar rösträtt. Alla kårens medlemmar har närvaro- 

och yttranderätt. 

  



 4) Rätt att väcka motion till årsmötet tillkommer varje medlem. Motion skall för att 

behandlas vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 

 

 5) Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 

 

a. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

b. Mötets behöriga utlysande 

c. Justering av röstlängd 

d. Val av justeringsperson 

e. Fastställande av föredragningslista 

f. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 

g. Föredragning av revisionsberättelse 

h. Fastställande av balans- och resultaträkning för föregående redovisningsår 

i. Beslut med anledning av kårens resultat 

j. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsen 

k. Fastställande av kårens enheter 

l. Val av styrelse 

m. Val av revisorer 

n. Val av ledamöter till Veberöds Scoutgårds stödförening 

o. Fastställande av antalet kårledare 

p. Val av kårledare utöver de som ingår i styrelsen 

q. Val av materielförvaltare, minst två personer 

r. Val av loppisgeneral, vilken väljs udda år för en period av två år 

s. Val av valberedning bestående av 3 personer varav 1 sammankallande 

t. Fastställande av budget 

u. Behandling av från kårstyrelsen hänskjutna ärenden 

v. Behandling av i stadgeenlig tid till kårstyrelsen inkomna motioner. 

  

6)  Beslut fattas med enkel majoritet, dock med undantag för i §§ 9 och 10 nämnda frågor. 

Val avgörs vid lika rösttal genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes 

av mötesordföranden. Val sker med slutna röstsedlar om någon så begär. 

 

 

§ 6 KÅRSTYRELSEN 

 

 1) Scoutkårens verkställande organ är kårstyrelsen. Kårstyrelsen ansvarar för ledningen av 

scoutkårens verksamhet, dess förvaltning och representation mellan årsmötena. 

 2) Kårstyrelsen består av kårordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 2 kårledare, 

informationsansvarig samt 3 övriga ledamöter. Därutöver skall en suppleant utses. 

 

  Scoutkårens Mammaförening och Veberöds Scoutgårds Stödförening utser var sin 

representant med närvaro-, yttrande och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden. 

 



    

 

 3) Valbar till kårstyrelsen är medlem som förklarat sig villig att verka för scoutrörelsens 

målsättning. 

 

  Kårordförande, vice kårordförande, kårledare och kassör ska ha uppnått myndig ålder. 

 

  Alla styrelsemandat löper på två år. Kårordförande, sekreterare, en kårledare samt två 

övriga ledamöter väljs udda år. Vice kårordförande, kassör, informationsansvarig, en 

kårledare samt en övrig ledamot väljs jämna år. Suppleant väljs jämna år. 

 

 4) Kårstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. 

 5) Kårstyrelsen ska ha minst 5 protokollförda sammanträden/år. 

 

 6) Vid lika röstetal har kårordförande utslagsröst. 

 

§ 7 EKONOMI 

 

 Scoutkårens räkenskapsår och förvaltningsår följer kalenderåret. Scoutverksamhetsåret är  

 1/7 - 30/6. Medlemsavgift betalas för 1/1 - 31/12. Scoutkårens räkenskaper revideras av 

revisorer valda av årsmötet. Scoutkåren är en självständig ekonomisk enhet. 

 

§ 8 FIRMATECKNING 

 

 Rätt att företräda Scoutkåren och att teckna dess firma tillkommer förutom kårstyrelsen i sin 

helhet de personer som kårstyrelsen utser. Firmatecknare ska ha uppnått myndig ålder.   

 

§9 STADGEÄNDRING 

 

 Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas av ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fordras 2/3 

majoritet. Dessa stadgar och eventuella stadgeändringar ska för att äga giltighet godkännas av 

de nationella organisationer till vilka scoutkåren är ansluten vilka ställer sådana krav. 

 

§ 10 UPPLÖSNING 

 

 Scoutkåren upplöses genom likvidation. Beslut om upplösning av scoutkåren kan endast fattas 

av två på varandra följande årsmöten med minst fyra veckors mellanrum, varav ett ska vara 

ordinarie. För giltigt beslut fordras 2/3 majoritet vid det sista årsmötet.  

 

Under likvidationsförfarandet gäller kårens stadgar.  

 Vid det sista årsmötet innan likvidationsfas utses likvidatorer, vilka kan vara styrelseledamöter. 

Likvidatorernas uppgift är dels att realisera kårens tillgångar i den omfattning som behövs för 

att betala kårens skulder, dels att därefter fördela kårens egendom. Då kåren upplöses ska dess 

egendom fördelas till annan scoutverksamhet i enlighet med beslut på sista årsmötet innan 

kåren inträder i likvidationsfas. 

 
 

 

 

 

 


