
 

 

Policy ekonomiskt stöd till scoutkårer i Norra Smålands scoutdistrikt 

Scoutkårer kan på grund av orsaker man inte rår över, hamna i 

ekonomiska svårigheter. Vid dessa tillfällen kan det vara en förutsättning 

för kårens överlevnad att man relativt snabbt kan erhålla stöd. 

En part som skulle kunna bidra med sådant stöd är Norra Smålands 

scoutdistrikt, dock kan och bör distriktet inte vara första instans som 

kårer söker ekonomiskt stöd ifrån. Detta då distriktets tillgångar i så fall 

låses upp och inte kan användas för verksamheten i distriktet. Däremot 

kan och bör distriktet vara ett stöd i processen att lösa de ekonomiska 

svårigheterna. 

När det gäller ekonomiskt stöd till kårer som behöver hjälp, skall 

turordningen vara: 

1. Försäkringar - kårerna förväntas ha lämpliga försäkringar och använda 

dessa om det är möjligt 

2. Kommunen - antingen genom bidrag eller lån 

3. Bank - lån 

4. Distriktet - lån (ev mot säkerhet och ränta) 

Vid bedömningen om distriktet ska stödja kåren ekonomiskt kommer 

minst nedanstående parametrar att utgöra grunden i bedömningen: 

1. Har ovanstående alternativ undersökts, om så, varför har det inte gått 

att få till en lösning via försäkring, kommunen eller bank? 

2. Är kostnaden oväntad, eller borde scoutkåren ha insett att kostnaden 

skulle komma? 



 

3. Hur har ekonomin sett ut för scoutkåren de senaste åren, har man tex 

avsatt pengar för underhåll och reparationer? 

 

 

4. Åtgärdsplan för scoutkåren - hur ska man komma ur sina svårigheter 

och hur ska man kunna återbetala pengar till distriktet? 

Eventuella stöd kommer att beviljas på en relativt kort tid, max tre år, 

med en årlig avstämning att man följt åtgärdsplanen mm. Om scoutkåren 

inte uppfyllt sina åtaganden i enlighet med åtgärdsplanen mm kan lånet 

sägas upp till omedelbar betalning. 

 

Policy beslutad på Distriktsstämma 2017 

Policy fastställd på Distriktsstämma 2020 

Policy fastställd på Distriktsstämma 2021 

Policy giltig till Distriktsstämma 2023 

 

 

 


