
Stadgar för Hvitfeldts Scoutkår KFUM

§1 Uppgift och verksamhet
Hvitfeldts Scoutkår har verksamhet i Göteborg och 
är ansluten till riksorganisationen Scouterna samt 
KFUK-KFUM Sverige och arbetar enligt dessas 
stadgar i sin helhet.

§2 Medlemmar
I kåren finns tre medlemskategorier;

Medlemmar

Kårens medlemmar utgörs av scouter, ledare samt enskilda 

medlemmar i övrigt som betalt fastställd terminsavgift.

Hedersmedlemmar

Årsmötet beslutar om vem eller vilka som skall 
tillfrågas att bli hedersmedlem. Hedersmedlemmar 
betalar ingen medlemsavgift till kåren. Kåren står även 
för förbundsavgiften om denne vill vara medlem i 
förbundet.

Stödmedlemmar
Stödmedlemmar är medlemmar som vill stödja kåren. En 
stödmedlem får inte vara aktiv på någon avdelning eller i 
styrelsen. En stödmedlem bör inte inneha några 
förtroendeuppdrag i kåren. Medlemsavgiften fastställs på
årsmötet.

§3 Ledare
Ledare skall ha av kårstyrelsen godkänd utbildning, samt 
vara villiga att arbeta enligt kårens målsättningar. Ansvarig 
avdelningsledare skall dessutom ha fyllt 18 år.

§4 Föräldraverksamhet
Till scoutkåren kan knytas föräldraförening med särskilda 
stadgar, som skall godkännas av kårstyrelsen.
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§5 Årsmöte
1. Scoutkårens högsta organ är årsmötet. Ordinarie

årsmöte hålls varje år före mars månads utgång. Extra 
årsmöte hålls, då styrelsen eller minst hälften av de 
röstberättigade så begär.

2. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen senast 
två veckor före sammanträdet och skall åtföljas av 
föredragningslista.

3. Vid årsmötet äger hedersmedlemmar och medlemmar 
rösträtt. Dock ej stödmedlemmar.

4. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
A. Val av ordförande och 
sekreterare för mötet.      
B. Justering av röstlängd.

C. Val av justeringsmän.
D. Fastställande av föredragningslista.
E. Föredragning av styrelsens 

verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse.

F. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för 
    kårstyrelsen. 
G. Val av kårordförande och vice 
kårordförande.

H. Val av sekreterare, kassör samt övrig kårfunktionär.

Representanter för verksamheten väljs vid varje          

styrelsemöte. 
I. Val av revisorer.
J. Val av valkommitté.
K. Fastställande av medlemsavgifter.
L. Nominering av nya hedersmedlemmar.

M. Behandling av från kårstyrelsen hänskjuta ärenden.
N. Behandling av förslag som röstberättigad 

medlem insänt till styrelsen minst sju dagar 
före årsmötet.
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5. Beslut fattas med enkel majoritet dock med undantag 
för i §9, §10 och §11 nämnda frågor. Val avgörs vid lika 
val genom lottning. I andra frågor gäller den mening 
som biträds av ordföranden. Val sker med slutna 
röstsedlar om någon så begär.

§6 Kårstyrelsen
1. Scoutkårens verkställande organ är kårstyrelsen.
2. Kårstyrelsen består av kårordförande, vice kårordförande 
samt 
    övriga ledamöter.
3. Kårordförande, vice kårordförande och kassör skall ha 

uppnått    
      myndig ålder.
4. Valbar till kårstyrelsen är medlem som fyllt 16 år och 

förklarat sig villig att verka för rörelsens målsättning.
5. Kårstyrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet 

ledamöter är närvarande.
6. Kårstyrelsen bör ha minst fyra protokollförda 
sammankomster per år.

§7 Ekonomi

Scoutkårens räkenskapsår följer kalenderår. Scoutkårens 

räkenskaper revideras av revisorer utsedda av årsmötet. 

Scoutkåren är gentemot scoutförbundet en självständig 

ekonomisk enhet.

§8 Firmatecknare
Rätt att företräda scoutkåren och teckna dess firma 
tillkommer förutom kårstyrelsen de personer som styrelsen 
utser. Firmatecknare skall ha uppnått myndig ålder.

§9 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan beslutas endast av 
årsmötet. För giltigt beslut fodras två tredjedelars 
majoritet. Dessa stadgar och eventuella stadgeändringar 
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skall för att äga giltighet godkännas av KFUK-KFUM 
Sveriges samt riksorganisationen Scouterna.

§10 Uteslutning av medlemmar
Årsmötet förbehåller sig rätten att på god grund utesluta 
medlemmar i alla kategorier. För giltigt beslut fodras två
tredjedelars majoritet. Anledningen till uteslutningen skall 
föras i årsmötesprotokollet.

§11 Upplösning
Beslut om upplösning av scoutkåren kan endast fattas av två
på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara
ordinarie. För giltigt beslut fodras två tredjedelars majoritet 
vid sista sammanträdet. Då kåren upplöses skall dess 
egendom förvaltas av årsmötet utsedda personer eller 
organisation under tre år, och därefter, om nytt scoutarbete 
under denna tid ej upptagits, tillfaller dessa att utse lämplig 
arvtagare för kårens egendomar.
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