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1 Introduktion 

Kårhandboken utvecklas ständigt och skall fungera som en beskrivning av hur kåren 
bedriver sitt arbete. Den syftar inte till att beskriva scouting som verksamhet eller 
programmet.  

Denna kårhandbok finns tillgänglig på Tuve Scoutkårs hemsida, www.tuve.scout.se 

 Önskemål om ändringar, tillägg och rättelser kan anmälas till KS, som beslutar om 
ändringen och därefter ger ut en uppdaterad version, med ändringsinformation.  

2 Ändringsinformation 

Detta dokument kan ändras på begäran. Det uppdateras då i sin helhet och släpps i en ny 
revision. Nedanstående tabell visar de ändringar som förts in i varje revision, vem som 
ändrat, och när det gjordes. Historiken sträcker sig tillbaka till 1980-talet. 

 

Rev Datum Ändrad av Beskrivning av ändringar 

 1987  Revidering av den gamla kårhandboken 

 2001-01-20 Tomas Gjertsson Omarbetad version av kårhandboken, 
med dokument i Office-miljö, samt mallar 

 2002-06-23 Tomas Gjertsson Allmänna uppdateringar 

 2003-05-06 Tomas Gjertsson Uppdateringar säkerhet 

 2004-08-30 Linda Andersson Uppdateringar hälsokort 

 2005-10-11 Tomas Gjertsson Uppdateringar säkerhet 

A 2009-09-23 Karl Ekvall Sammanställning av alla uppgifter i färre 
dokument. Detta dokument innehåller 
numera samtliga relevanta flikar i den 
tidigare pärmen. Inaktuella uppgifter är 
borttagna 

B 2010-01-31 Karl Ekvall Ändrat till de nya grenbenämningarna 

C 2010-09-11 Karl Ekvall Ändrat kontaktuppgifter för Västerlanda. 

Tagit bort referenser till Melker 

Ändrat i stängningsrutin för Gula Villan 

Ändrat i beskrivningen av budget för 
arrangemang så att det framgår att både 
KO eller Kassör kan godkänna budget. 

Ändrat i beskrivningen av redovisning av 
arrangemang så att det stämmer med 
blanketter och hjälpmedel som finns. 

Några mindre justeringar i övrigt 

D 2011-09-20 Karl Ekvall Kap 4: Organiserat kapitel 4 så att 
underkapitlen stämmer med schemat 

http://www.tuve.scout.se/
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Rev Datum Ändrad av Beskrivning av ändringar 

Kap 6: Lagt till text om alkoholpolicy och 
badpar, samt om avlämning av barn efter 
läger 

Kap 7.4: Tagit bort beloppet från MUCF 

Kap 9.5: Rättat larmbeskrivningen 

Kap 9.8.1 Ändrat rutiner för 
veckostädning enligt ny checklista 

Kap 10: Tagit bort bäddplatser loftet 

Nytt kap 12.2 om medlemskö 

Lagt till kap 13 om programstegring 

E 2012-11-15 Karl Ekvall Ändrat referenser till SSF 

Föräldraföreningen borttagen 

Kap 8: Reviderat och lagt till 
skötselinstruktioner 

Upprättat efter remissrunda 

Fastställd version efter KS 2012:08 

F 2015-11-23 Karl Ekvall Lagt till utrustningslista 

Nya hänvisningar till scoutweb och 
omorganisation 

Uppdaterat avgifter Västerlanda 

Uppdaterat länkar till hemsidan 

Lagt till 7.1.3 med rutiner för återbetalning 

Ensat med uppdaterad information 
Västerlanda 

Uppdaterat map VLK, Sensus mm 

G 2017-01-18 Karl Ekvall Ny mall 

Ändrat om närvaroregistrering 

Ändrat information om värme i Gula Villan 

Tagit bort information om märkesstegring 
och hänvisar till den nya 
märkesordningen 

H 2020-01-29 Karl Ekvall Bytt typsnitt generellt i dokumentet. 

Lagt till kapitel 4.4 om hantering av 
personuppgifter. 

Lagt till information om hantering av 
personuppgifter i 
medlemsansökningsblanketten. 

Ändrat milersättningen 
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3 Referenser 

[1] Säkerhetsdokument med säkerhetspolicy för förbundsarrangemang inom Scouterna 

[2] Kårens stadgar 

[3] Tuve scoutkårs märkeskompendium 

4 Kårens organisation 

 
 
 
Kårens högsta beslutande organ är Kårstämman. Alla medlemmar i Tuve Scoutkår har 
rösträtt i stämman, som hålls en gång per år. Under kårstämman väljs en Kårstyrelse och 
funktionärer för det kommande året. Valet förbereds av en Valberedning som utses av 
kårstämman. 

Kårstyrelsen bedriver det löpande arbetet under året och har till uppgift att följa beslut och 
riktlinjer som fattats vid stämman. Styrelsen är också ansvarig för de Arbetsgrupper som är 
knutna till organisationen.  

Avdelningarna består av ett antal grenar, indelade i åldersklasser. Varje avdelning har en 
ansvarig ledare och en eller flera övriga ledare eller assistenter. En avdelning består av ca 
20 barn som är indelade i Patruller. Det är patrullen som tillsammans löser sina uppgifter 
under möten eller på läger. 

Kårstämman (KSt)

Arbetsgrupper

Hus&Materiel 
(H&M)

Arrangemang 
(ARR)

Ekonomi

LedarUtveckling/
Rekrytering (LUR)

Information/IT 
(INFO)

Avdelningar

Spårare (Minior)

Upptäckare 
(Junior)

Äventyrare 
(Patrullscout)

Utmanare (Senior)

Västerlanda

Kårstyrelsen (KS)
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Västerlanda är Tuve Scoutkårs scoutgård, som tidigare ägts och förvaltats av Tuve 
Scoutkårs föräldraförening. Gården ägs och förvaltas nu i Tuve Scoutkårs regi. För att 
Västerlanda skall kunna drivas så sker uthyrning till andra kårer och organisationer. 
Uthyrningen administreras av en ekonomifunktion. Kårstyrelsen sköter det löpande 
underhållet av gården med hjälp av frivilliga föräldrar och andra vuxna.  

4.1 Kårstyrelsen 

Kårstyrelsen har minst följande roller 

• Kårordförande (KO) 

• Vice Kårordförande (vKO) 

• Sekreterare 

• Kassör 

• KUL (KårUtveckling/Ledare) 

Suppleanter och ordinarie övriga ledamöter har uppgifter knutna till arbetsgrupperna. 
Kårstyrelsen sammanträder en gång i månaden under terminerna. Alla medlemmar är 
välkomna att delta vid mötena, men det är endast kårstyrelsens ledamöter som kan fatta 
beslut. Mötena protokollförs. Kallelsen skickas ut senast 1 vecka före mötet. Dagordningen 
bör innehålla följande stående punkter: 

1) Mötets öppnande 

2) Val av justeringsman, ev även av sekreterare 

3) Fastställande av dagordning 

4) Föregående protokoll  

5) Ekonomi 

6) Inkomna skrivelser 

7) Västerlanda 

8) Hus & Material 

9) Information 

10) Distrikt & Förbund mm 

11) Avdelningarna – rapportering (Förbereds av resp. avd.) 

12) Arrangemang 

13) LUR 

14) Övriga frågor 

 

Varje månad bör kårstyrelsemötena fokusera på följande: 

Månad Beskrivning 

Januari Valberedningen – se till att den arbetar 

Februari Inför kårstämman: Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revision, 
kallelse 

Lokalbidragsansökan, föreningsredovisning 

Mars Rapporter till MUCF 
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Månad Beskrivning 

April  

Maj Preliminär Terminsplan HT 
Preliminär Ledarsituation HT 

Augusti  

September Lägerplan nästa år 

Oktober Ärenden till distriktsstämman och förbundsstämman 

November Preliminär budget nästa år, kontrollera medlemsregistret 

December Preliminär Terminsplan VT 
Preliminär Ledarsituation VT 

 

4.1.1 Kårordförande (KO) 

Kårordföranden har följande uppgifter: 

• Ansvarar för att fördela arbetet inom kårstyrelsen och ser till att styrelsen fungerar.  

• Ansvarar för att arbetsgrupperna och funktionärerna kan utföra sina uppgifter.  

• Deltar i distriktets KO-träffar. 

• Samordnar aktiviteter med arbetsgrupper och arbetsdagar på Västerlanda. 

• Följer upp den ekonomiska situationen regelbundet tillsammans med kassören 

• Godkänner arrangemangsbudgetar och utlägg 

4.1.2 Vice Kårordförande (vKO) 

Vice KO är ställföreträdande KO.  Vice KO har även följande uppgifter: 

• Fungerar som kontaktperson mot Hus&Materielgruppen och samordnar dess arbete. 

• Ansvarar för att upprätta listor med åtgärder som behöver göras i Gula Villan och 
sköter kontakterna med hyresvärden. 

• Ansvarar för inventering av materielbehov och bereder förslag till inköp av dyrare 
utrustning till beslut i KS. 

4.1.3 Sekreterare 

Sekreteraren har följande uppgifter: 

• Skickar ut kallelser och för protokoll på kårstyrelsemöten 

• Ansvarar för att information läggs ut på hemsidan och att i förekommande fall skicka 
ut kårpost 

• Tar hand om inkomna skrivelser 

• Ansvarar för intern information på anslagstavlor och kårtidningen Suset 

• Ansvarar för extern information  

• Ansvarar för informationsmaterial, trycksaker och presentationer 

• Tar fram verksamhetsberättelse 
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4.1.4 Kassör 

Kassören har följande uppgifter: 

• Upprätta förslag till budget tillsammans med KO 

• Sköta den löpande bokföringen 

• Betala fakturor 

• Rapportera det ekonomiska läget mot budget vid KS 

• Upprätta resultaträkning och balansräkning till kårstämman 

• Sköta utbetalningar av avdelningspengar till avdelningsansvariga (för 10 barn vid 
terminsstart och reglerat belopp senast 1/11) 

• Granska arrangemangsbudget 

• Bearbeta arrangemangsredovisningar och betala ut ersättning för utlägg 

• Följa upp vilka som betalt medlemsavgifter  och rapportera om kreditering för 
medlemmar som slutat. 

• Ansöka om bingotillstånd 

• Ansöka om lokalbidrag och föreningsstöd (15/2), lägerbidrag (löpande) 

• I samarbete med KS och funktionärer aktivt söka efter möjliga bidrag och möjligheter 
till finansieringar via stiftelser och fonder. 

• Ansöka om bidrag från Sensus för inköp av materiel o.dyl 

4.1.5 KUL (KårUtveckling/Ledare) 

KUL har följande uppgifter: 

• Stämma av mot LUR-gruppen regelbundet (medlemskö, medlemsregistret) 

• Upprätta studiecirklar och sköta rapporteringen av aktiviteter till Sensus 

• Delta i distriktets KUL-träffar och distriktsråd 

• Inventera utbildningsbehovet inom kåren. Vilka behöver gå Grundkurs på kåren, 
assistentkurser, ALU mm? 

• Hålla sig uppdaterad om vilka övriga kurser och arrangemang som finns på distrikt 
och förbund och informera kårens medlemmar om detta 

• Ta fram rekryteringsmaterial 

• Inventera rekryteringsbehovet inför terminsstarter och samordna 
rekryteringsinsatserna med distriktet.  

• Sköta kontakterna med valberedningen 

 

4.2 Arbetsgrupper 

4.2.1 Hus&Material 

Stugfogden är ansvarig för att städschemat följs 
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Materielansvarig sköter utlåning av materiel och kontrollerar att den återlämnas i fullgott 
skick. 

4.2.2 Ekonomi 

Bidragsombudet ansvarar för att sammanställa aktivitetskorten och skicka dem till 
kommunen. 

4.2.3 Arrangemang 

Gruppen är för närvarande vilande. Kårstyrelsen delegerar ansvar för varje arrangemang. 

4.2.4 LUR (Ledarutveckling/Rekrytering) 

LUR-gruppen har följande funktionärer: 

• Ansvarig för medlemskö – Ser till att det finns en kö som är uppdaterad inför varje 
terminsstart. 

• Medlemsregistrerare – Sköter uppdateringar av medlemsregistret 

4.2.5 Information/IT 

Webansvarig sköter den tekniska utvecklingen av hemsida och andra sociala medier. 

 

4.3 Avdelningar 

Informationen i nedanstående kapitel innehåller tips och riktlinjer för ledare på 
avdelningarna. 

4.3.1 Ledarteam 

Valberedningen och LUR har till uppgift att se till att det finns tillräckligt med ledare på 
avdelningen. Sista kårstyrelsemötet varje termin brukar ha en särskild punkt för ledarläget 
inför nästa termin. Under myshelgen i januari och skördefesten i augusti fastställs 
ledarteamet. 

4.3.2 Terminsplanering 

Planen skall helst vara klar 3 veckor före terminsstart. Planeringen påbörjas lämpligen 
under terminen före. Ansvarig ledare skickar en kopia till sekreteraren för publicering på 
hemsidan.  Terminsprogrammet delas ut till barnen under något av de första mötena. 

4.3.3 Inbjudan / Kallelse till terminsstart 

Det första mötet under höstterminen brukar vara runt 1 september och det första mötet 
under vårterminen brukar vara 15 januari. 

Kallelse till barnen på avdelningen skickas normalt 2 veckor före terminsstart. Kallelsen går 
ut till de scouter som var med på avdelningen föregående termin (förutom till dem som 
flyttar upp till nästa gren). Kontrollera även med ansvarig ledare vilka barn som flyttar upp 
samt om det finns några barn i medlemskön. Medlemsregistreraren och kö-ansvarig bidrar 
med information. 
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4.3.4 Ekonomi 

Avdelningspengar betalas ut i förskott för 10 barn vid terminsstart. Det slutliga beloppet 
regleras när samtliga barn på avdelningen är registrerade medlemmar. 

Om du vill handla något – kolla med kontoansvarig först. När du vill ha pengar för utlägg, gå 
med KVITTOT till kontoansvarig. Spara alltid alla kvitton! Lite mer detaljer om ekonomi finns 
i kapitel 7 på sidan 16. 

4.3.5 Medlemsregistrering 

Nya barn på avdelningen får med sig en blankett hem, som målsman skall underteckna. 
Blanketten finns att hämta i slutet av detta dokument. Blanketten lämnas sedan till 
medlemsregistreraren för registrering i det centrala registret.  Detaljerade instruktioner för 
medlemsregistrering finns i kapitel 12.1 

4.3.6 Statliga bidrag från MUCF 

I mitten av februari varje år skall alla patruller lämna in en årsberättelse för det föregående 
kalenderåret och ett protokoll från ett årsmöte, där patrullens medlemmar är redovisade. 
Detta görs för att erhålla statliga bidrag från MUCF. Detaljerade instruktioner för detta finns i 
kapitel 7.4 på sidan 17. 

4.3.7 Närvarorapportering 

Närvarorapporteringen sköts från och med vårterminen 2017 i ett elektroniskt system.  

På sidan https://skojjt.appspot.com finns Tuve Scoutkår registrerad. Ledare som vill kunna 
rapportera närvaro går in på sidan och registrerar det Google-konto de vill använda för 
rapportering. Därefter skall admin (webbansvarig) godkänna registreringen innan 
rapportering kan påbörjas. 

Skojjt synkroniseras med Scoutnet och om det saknas scouter i listan för avdelning, 
kontakta medlemsregistreraren för justering. Nya scouter som ännu inte registrerats får 
hanteras vid sidan om tills de är medlemmar i Scoutnet. 

Ledare på avdelningar läggs till efter hand i Skojjt, t.ex om någon deltar vid ett fåtal möten. 

Vid terminens slut rapporterar bidragsombudet in en sammanställning till IoFF. 

4.3.8 Föräldrakontakt 

Det är lämpligt att ha föräldramöte minst en gång per år. Bjud gärna in KO eller annan 
representant från KS till detta möte! Det är viktigt att samla upp intresse från föräldrarna att 
hjälpa till med Västerlanda och andra saker. 

4.3.9 Arrangemang 

Budget skall lämnas till kassör eller KO senast 1 vecka innan inbjudan går ut till scouterna. 
Inbjudan bör lämnas till scouterna senast 2 veckor innan arrangemanget.  Redovisning 
lämnas till kassören eller KO senast 2 veckor efter arrangemanget. Se även kapitel 7.1 på 
sidan 16. 

4.3.10 Praktiska tips 

Lån av materiel från förrådet – se kapitel 8 på sidan 18. 

https://skojjt.appspot.com/


Kårhandbok Tuve Scoutkår 

12 
 

Programmaterial (pysselsaker, litteratur, kartor mm) – Om det behöver köpas något som 
kåren kan ha användning för – Kontrollera med KO först! 

Gula Villan – Avdelningarna ansvarar för städningen enligt ett veckoschema som anslås av 
stugfogden (Hus&Material). Om det saknas något eller om något inte fungerar så kontakta 
Hus&Material eller KS-representant. 

Västerlanda – Bokningar görs enligt kapitel 10.3 

Scoutskjortor kan beställas på internet på adressen www.scoutvaror.se. Märkesplaceringen 
visas i Appendix 4.   Försäljning av Tuves kårhalsduk förmedlas av avdelningsledare.  

4.4 Hantering av personuppgifter 

Personuppgifter i Scouterna behandlas huvudsakligen i medlems- och anmälningsregister, 
för att kunna fullgöra det avtal som medlemskapet utgör. Det är viktigt att komma ihåg att 
endast sådana uppgifter som behövs för att fullgöra avtalet får behandlas, och att det måste 
framgå i avtalet hur och varför uppgifterna används. Det innebär att vi måste ”dela upp” 
vilka uppgifter vi kräver av våra medlemmar utifrån vilka behov som finns – registrering 
hälsouppgifter om allergier är till exempel nödvändiga för att kunna genomföra ett 
scoutläger, men inte självklart nödvändiga för veckoverksamheten. 

Alla personuppgifter omfattas av GDPR och behöver hanteras därefter. I och med GDPR 
omfattas även personuppgifter i e-post, vilket ingår i vad som brukar kallas ”ostrukturerad 
data”. Detta innebär i praktiken att då barnets uppgifter skrivits in i t.ex. Scoutnet, finns det 
inte längre någon anledning att spara e-postmeddelandet, utan det kan, och bör, raderas. 

När det gäller behandling av personuppgifter genom s.k. molntjänster finns det några viktiga 
saker att tänka på. En leverantör av en molntjänst är ett s.k. personuppgiftsbiträde. Det vill 
säga att det är någon som på kårens uppdrag behandlar de personuppgifter kåren sparar 
på den molntjänsten. Till exempel kan detta vara en deltagarlista på ett läger eller hajk. 
Själva lagringen är i sig en form av databehandling. Detta betyder att scoutkåren måste ha 
ett avtal med den tjänsteleverantören – ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal, som reglerar 
vilka uppgifter som avses och vad tjänsteleverantören – eller ”personuppgiftsbiträdet” får 
göra med personuppgifterna. Många av de stora tjänsteleverantörerna har tagit fram 
generella allmänna villkor som reglerar detta.  

Tuve scoutkår har följande policy för hantering av personuppgifter: 

a) Medlemsuppgifter hanteras i Scoutnet. På kårens hemsida finns en länk till 
intresseanmälan direkt i Scoutnet. Scouten och dennes vårdnadshavare informeras 
där om hur uppgifterna hanteras.  

b) Kårens ordförande, sekreterare, kö-ansvariga och medlemsregistrerare har 
behörighet att hantera personuppgifter i Scoutnet 

c) Kåren skickar uppgifter om medlemmar och närvaro vid aktiviteter till tredje part i 
syfte att ansöka om kommunala och statliga bidrag. Närvaroregistreringen sker via 
en tredjepartsleverantör, Google, vars allmänna villkor stipulerar hur uppgifterna 
används. 

d) Hälsoinformation hanteras enbart genom att ansvariga ledare samlar in uppgifter 
inför läger eller arrangemang och förvarar dessa uppgifter på ett betryggande sätt 
före, under och efter arrangemanget.  

e) Ledare och funktionärer skall tillfrågas om samtycke om hur deras personuppgifter 
skall användas publikt. 

f) Vårdnadshavare skall tillfrågas och samtycka till att identifierbara bilder på scouter 
får användas publikt. 

http://www.scoutvaror.se/
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g) Listor med medlemsuppgifter skall raderas när de inte längre är aktuella.  

 

5 Scoutåret 

Månad Händelser Ansvarig 

Januari Faktura för terminsavgift skickas från Scouterna till 
medlemmar 

2:a helgen: Myshelg. Planering och samvaro för ledare 
ochfuntionärer. Diskussioner om kårens inriktning på 
längre sikt, organisation och rutiner.  

Scouterna 
 

KS 

Februari 15/2. Sista datum för redovisning av närvaro till 
kommunen för föregående hösttermin. 
Avdelningsansvariga ser till att det elektroniska systemet 
är uppdaterat och bidragsansvarig sammanställer och 
skickar till IoFF 

15/2. Lokalbidragsansökan och Föreningsredovisning 
skall lämnas till kommunen 

22/2. Thinking Day är Robert Baden Powells och hustrun 
Olaves gemensamma födelsedag, som högtidlighålls 
världen över  

Avd. ansv, 
bidragsombud 
 
 

Kassör/KO 

Mars 1/3: Patrullredovisningar för MUCF skall skickas in till 
Scouterna 

Sista veckan: Kårstämma 

Avd ansv 
 

KS 

April 23/4: S:t Georgsdagen firas av alla scouter världen över  

Maj Kristi Himmelsfärd var 3:e år: Äventyrarnas Långhajk. 
Senaste hajken ägde rum 2011 

Arbetsdag på Västerlanda 

Våravslutningen hålls i slutet av maj. 

Loppmarknad i Gula Villan (om planerat) 

Äventyrare 
 

KS 

ARR 

Juni   

Juli Sommarläger enligt planering ARR 

Augusti 15/8. Sista datum för redovisning av närvaro till 
kommunen för föregående vårtermin. 
Avdelningsansvariga ser till att det elektroniska systemet 
är uppdaterat och bidragsansvarig sammanställer och 
skickar till IoFF 

Näst sista helgen: Skördefest med planering inför hösten 

Avd. ansv, 
bidragsombud 
 
 

KS 

September 3:e helgen: Vandringen (fd hajk-DM) Distriktet 

Oktober 1:a helgen. Invigningshajk för utmanare 

Distriktsstämma 

Ansv led 

KS 
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Månad Händelser Ansvarig 

November   

December 1:a eller 2:a helgen i advent: Adventsläger med 
julavslutning 

ARR 

 

6 Säkerhet 

Att vara ansvarig ledare på ett arrangemang är ett ansvarsfullt uppdrag. Till din hjälp finns 
ett antal säkerhetsregler som syftar till att undvika olyckor. Om olyckan är framme finns ett 
försäkringsskydd för den drabbade. Som ledare har du också ett skydd, men det gäller bara 
om du gjort vad som kunde förväntas av dig för att undvika olyckan. 

Som ansvarig ledare på ett arrangemang har du ansvaret för att alla deltagare orkar med 
och klarar av att genomföra arrangemanget. I praktiken innebär det att man som ansvarig 
har mandat att säga nej till en deltagare som av någon orsak inte har förmåga eller 
kapacitet att genomföra det specifika arrangemanget. 

Skrivelsen ”deltagande sker på egen risk” avskriver inte ansvaret från arrangemangsledare 
eller kårstyrelse, men påvisar för deltagaren att det finns en risk.  

Riktlinjerna nedan har tagits fram för att underlätta ett säkert genomförande av ett 
arrangemang.  Scouterna har även en säkerhetspolicy som är viktig att känna till. Se ref [1] 
eller titta på Scouterna, riksorganisationens hemsida. 

Tuve Scoutkårs policy är att det alltid skall vara minst två ledare närvarande under alla 
arrangemang. Om det uppstår situationer som kan äventyra säkerheten eller om olyckan är 
framme så måste minst en ledare finnas till hand för att lösa situationen och minst en ledare 
behövs för att ta hand om dem som inte direkt berörs. 

Alla ledare och funktionärer skall ha gått den interaktiva kurs i ”Trygga möten” för 
säkra möten, som finns på internet: www.tm.ledarskapsakademi.scout.se/ 

6.1 Försäkringsskydd 

Det är mycket viktigt att alla scouter som deltar i arrangemang är registrerade medlemmar i 
kåren. I medlemskapet ingår ett försäkringsskydd som gäller under arrangemang. 
Omfattning och villkor för försäkringen finns beskriven på Scouternas hemsida. 

Försäkringen omfattar även möjligheter till självriskreduktion för skador på fordon som 
används vid scoutarrangemang.  

Obs! Självriskreduktionen omfattar endast privata bilar, inte leasing- tjänste- eller 
hyrbilar. 

6.2 På avdelningen 

• Är barnen och ledarna registrerade medlemmar? 

• Vet ni hälsostatus på barnen – allergier, ev sjukdomar etc? Om osäkert använd 
hälsokortet. 

• Fråga er – klarar barnen av det vi planerar? 

file:///C:/Users/kjekvall/CloudStation/SCOUT/Kårhandboken/2017/www.tm.ledarskapsakademi.scout.se/
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6.3 Arrangemang 

Innan arrangemanget: 

• Är alla ledare och deltagare registrerade medlemmar? 

• Är det minst två ledare närvarande under arrangemanget? 

• Har ni hälsodeklaration på deltagarna? 

• Har deltagarna tillräckliga förkunskaper för arrangemanget? 
Exempel: Hajkvana, simkunskap, sjukvårdskunskap, hittar de, fjällkunskap etc? 

• Har ni de tillstånd som behövs? Exempel: eld, markägare, försäkringar etc. 

• Finns det en färdplan som någon (KO/VKO) hemmavid känner till? 

• Har ni med er rätt material? 

• Finns rätt sjukvårdslåda/-material med 

• Har ni kartor över området? 

• Har ni telefonnummer till KO/VKO och föräldrar? 

• Finns nödbrev/nödtelefonnummer el motsvarande? 

Under arrangemanget: 

• Kontrollera kontinuerligt deltagarnas tillstånd: mat, toa, hygien, kondition mm 

• Vet deltagarna var de kan få tag på en ledare vid varje tillfälle? 

• Vid eldning: Rätt underlag, väder, släckmedel på plats, eldplats 8 m från tält. 

• Förläggning:  4 m mellan tält (bil kan nå dem). 

• Förvaring:  
Gas – endast flaskor som används vid lägerplats, övriga på betryggande avstånd, 
enskild plats.  
Mat: Kylvaror förvaras tillräckligt kallt under  kort tid, i tättslutande förpackning.. 

• Hygien: tvätt av händer före mat och efter toa, tvätt av hela kroppen. 

• Bad: Indela scouterna i par som håller uppsikt på varandra. 

• Vid ändrade planer – meddela kontaktperson hemma – KO/VKO. 

 

Efter arrangemanget: 

• Då föräldrar eller vuxna skjutsar egna och andras barn till och från arrangemang: 
Säkerställ var avlämning skall ske genom avstämning i förväg  

• Vid incidenter – kontakta föräldrar och KO/VKO.  

• Fyll på sjukvårdslådor. 

• Förstör hälsokort. 

6.4 Alkohol 

Tuve Scoutkår tillämpar en strikt policy för alkohol. Ingen förtäring av alkoholhaltiga drycker 
är tillåten på kårens anläggningar (Gula Villan och Västerlanda). Vidare får ingen alkohol 
förtäras under arrangemang där minderåriga scouter deltar. Detta gäller samtliga deltagare 
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på arrangemang. Syftet är dels att vara goda föredömen och dels att inte äventyra 
säkerheten. 

7 Ekonomi 

7.1 Arrangemang 

Med Arrangemang menas läger, hajker, övernattningar och andra evenemang som ej täcks 
av den löpande avdelningsbudgeten. 

För varje arrangemang skall det finnas en Ekonomiskt ansvarig. 

Denna skall upprätta budget med deltagaravgift, se till att alla avgifter och att ALLA 
kontantutlägg blir betalda, samt redovisa arrangemanget. 

Det finns blanketter som appendix i slutet av detta dokument. De kan användas för att 
skapa budget och redovisning. Det finns dessutom ett kalkylblad som hjälper till att 
summera budget, redovisning, kvitton/utlägg mm i en fil. Metoden är valfri. 

7.1.1 Budget  

• Följ budgetblanketten.  

• Räkna först fram kostnaderna. 

• Avgiften för ledare sätts till 0 kr om förhållandet antalet barn/ledare är runt 4-5. 
Annars kan ledaravgiften lämpligen sättas till den beräknade matkostnaden per 
person. Ev andra vuxna som ej har direkt ledar-/funktionärsroll bör betala lämplig 
avgift. 

• Deltagaravgifterna skall sedan täcka resten av kostnaderna.  

• Notera i budgeten om du tänker låta deltagarna betala avgiften till kassören via 
postgirot. 

• Notera i budgeten om du vill ha ut förskott från kassören. 

• Skicka budgeten till KO eller till kassören för godkännande. 

• Som ekonomiskt ansvarig får du sen ett kontonummer av kassören. 

• OBS! 
Inget arrangemang får budgeteras med förlust utan godkännande från KO eller KS. 
De kårarrangemang som i kårens budget blivit beviljade stöd får budgeteras med 
underskott med motsvarande belopp. 

• Lägerbidrag tas ej med i budgeten. Bidragen hanteras helt separat och intäkterna 
från dessa är avsedda att täcka kostnader för materiel och kårens vistelser på 
Västerlanda.  

Budget skall skickas till kårordförande eller kassör minst 1 vecka före inbjudan till 
deltagarna. 

Budgeten skall vara godkänd innan inbjudan går ut, annars kan kåren inte ansvara 
för eventuell förlust. 
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7.1.2 Redovisning 

• För ALLA inköp/utlägg SKALL kvitto alternativt följesedel (glöm ej buss) finnas. 
Dessa numreras och fästs på A4-ark. 

• Kostnadsredovisning görs på särskilt avsedda blanketter, antingen manuellt i 
appendix till detta dokument, eller i den kalkylbladsfil som kan användas för 
ändamålet. Detaljerade instruktioner ges i denna fil. 

• Redovisningen skall bifogas en deltagarförteckning med namn och födelseår och 
avgift som betalats. Denna redovisning skall kopieras till en särskild pdf-fil som skall 
användas vid ansökan om lägerbidrag. Tyvärr måste dessa listor fyllas i var för sig. 

• Redovisningen skall skickas till kassören. Denne redovisar alla ev. lägerbidrag. 

Arrangemanget skall redovisas till kassören senast 2 veckor efteråt eller vid en 
tidpunkt som avtalas med kassören i förväg. 

7.1.3 Återbud 

Vid större arrangemang, läger eller liknande, där de fasta avgifterna per deltagare är höga, 
så måste arrangemangsansvariga se till att det tydligt framgår vad som gäller för 
återbetalning av deltagaravgiften. Principen bör vara att anmälningsavgiften bara betalas 
tillbaka före ett visst datum.  

7.2 Bilersättning 

Då bil används i arrangemang skall användandet vara överenskommet i förväg med 
ekonomiskt ansvarig för arrangemanget. Ersättning utgår med 18.50 kr/mil och skall 
redovisas på kårens kvitto och undertecknas av föraren. Färdväg och körsträcka skall 
noteras.  

Om bil används för att frakta materiel och utrustning under arrangemanget så utgår 
ersättning med 26 kr/mil. 

Ev skador kan ersättas via Scouternas försäkring. Denna gäller dock enbart om ovan 
överenskommelse finns. Försäkringen för fordon omfattar självriskreducering. 

Observera att självriskreducering endast gäller för privata bilar 

7.3 Attest 

Varje verifikation skall attesteras, med detta menas att intäkten eller kostnaden godkänns 
för in-  eller utbetalning och bokföring. För att detta skall underlättas skall attesterande 
person samtidigt skriva vilket konto som beloppet skall bokföras på. Generellt har ansvarig 
för arbetsgrupp attesträtt för sina konton, se kårens kontoplan. Ekonomiskt ansvarig för 
arrangemang får attesträtt för sitt arrangemang vid godkänd budget.  Vid kostnader som 
beror av löpande kontrakt kan attesterande lämna generell attest när kontraktskopian 
lämnas till kassören ( hyra, el etc). 

Utbetalningar beslutade på KS anses attesterade då protokollet är justerat. 

Kårordförande har generell attesträtt för alla konton. 

7.4 Rapportering till MUCF för statliga bidrag 

Bidragen till landets ungdomsorganisationer gynnar små grupper där barn och ungdomar 
mellan 7 och 25 år själva tar ansvar för verksamhetens planering, genomförande och 
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demokrati. Per korrekt redovisad lokalavdelning betalas ett belopp sedan ut direkt till 
scoutkåren under våren. Verksamheten i patrull, avdelning eller kår skall redovisas senast 
den 1 mars.  

Alla avdelningar samlas någon gång under slutet av året och skriver 
verksamhetsberättelser, samt upprättar ett protokoll som visar att medlemmarna i patrullen 
är medlemmar. Det finns mallar för dessa protokoll på Scouternas hemsida, under fliken 
Service. 

Ansvarig ledare sammanställer dokumenten och ger till av KS utsedd person som arkiverar 
dessa.  Underlaget skall skickas till Scouterna senast den 1 mars. 

7.5 Närvarorapportering för kommunala bidrag 

Närvarorapporteringen sker i ett elektroniskt system. Aktivitetsbidrag utgår för närvaron på 
möten och lager. Bidragsombudet ansvarar för att varje termin sammanställa 
närvarorapporterna från avdelningarna och skicka det till IoFF. 

7.6 Lokalbidrag 

Lokalbidrag söks av kassören varje år. Ansökan baseras på medlemsantal och fördelningen 
män/kvinnor i kåren. Ansökan lämnas till Göteborgs kommun senast den 15 februari. 

7.7 Föreningsredovisning 

Föreningsredovisningen sammanställas av bidragsombudet och undertecknas av KO och 
lämnas till Göteborgs kommun senast den 15 februari efter föregående års verksamhet. 
Ansökan gör elektroniskt på www.goteborg.se. 

7.8 Utbildningsbidrag 

Finns att söka för de flesta scoututbildningar och vissa arrangemang som är upplagda som 
utbildningar (t.ex Blå Hajk och Gula Knuten). Se www.goteborg.se, under fliken 
Fritid&Natur/Föreningsliv. Bidrag söks av KS. 

7.9 Utvecklingsbidrag 

Finns att söka för särskilda arrangemang. Se www.goteborg.se, under fliken 
Fritid&Natur/Föreningsliv 

8 Materiel 

8.1 Lån ur förrådet 

Kontakta materielförvaltaren 1 vecka innan behov finns. 

OBS! Kårens arrangemang kommer alltid i första hand. Vid lån för andra ändamål skall 
detta godkännas av medlem i kårstyrelsen. Materielförvaltaren kontrollerar att det inte 
krockar med annat arrangemang.. Besked ges normalt tidigast 1 vecka före. Behövs svar 
tidigare kontaktas KS eller ansvarig avdelningsledare. 

Uttaget sker alltid av materielförvaltaren eller av denne utsedd person. 

Uttag 

http://www.goteborg.se/
http://www.goteborg.se/
http://www.goteborg.se/
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• Fyll i Låneblanketten vad som önskas och lämna till materielförvaltaren. Se blankett 
för lån av materiel i Appendix 3 (Det går även att beställa via ett formulär på 
hemsidan)  

• Kom överens om när det skall hämtas. 

• Notera vem som erhållit resp sak om materialet delas ut vidare (ex vem i patrullen) 

• Materielet lämnas ut i kassar eller backar märkta med avdelningens namn 

• Ta inget från någon annan beställning utan godkännande från materielförvaltare, 
gäller även återlämnat materiel. 

Återlämning 

• Kontrollera att allt materiel är rent, helt och torrt. 

• Följ skötselinstruktionerna som är anslagna utanför materielförrådet 

• Bocka av på listan. 

• Lämna materielen packat och märkt på samma sätt som ni fick ut materielet. Märk 
upp med ”RETUR”. Blanda inte ihop materielen med andra beställningar. 

Den som kontaktat materielförvaltaren är ansvarig för att allt återställs, normalt inom 1 
vecka efter användning, så att ett arrangemang kommande helg kan använda materialet. 

Vid skada under kårens arrangemang står kåren för eventuella reparationer  om inte skadan 
uppkommit genom oaktsamhet. Vid övrig utlåning står alltid den som lånat materiel för  
reparationer eller återanskaffningar. 

8.2 Skötselinstruktioner hajkutrustning 

Allmänt: Märk upp om något är trasigt eller det saknas något som ni inte kan komplettera 

Stormkök, T-röd 

• OBS! Stormkök får inte diskas i maskin. 

• Stormköken skall rengöras med svinto, allt sot/svarta fläckar skall gnidas bort på 
både kastruller, stekpanna och vindskydd/stativ. Fastbrända matrester gnids också 
bort med svinto.  

• Diska stormköket noga, även tamojen. 

• Brännaren torkas av, OBS! Får inte doppas i vatten. 

• Brännaren skall vara helt tömd på T-röd, bränn ut eventuella rester, innan den 
packas i en plastpåse. 

• Teflonstekpannor skall skyddas mot repor med Trangia plastfilm, saknas den 
används skumgummi (diskunderlägg) eller tyg. 

• Stativen finns i lite olika modeller, blanda inte ihop överdel och underdel från olika 
stormkök. 

• Är packpåsen smutsig skall den tvättas/diskas och vara torr innan stormköket 
packas i den. 

Stormkök, gasol 

• OBS! Stormkök får inte diskas i maskin. 

• Fastbrända matrester och eventuellt sot gnids också bort med svinto.  

• Diska stormköket noga, även tamojen. 
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• Brännaren torkas av, OBS! Får inte doppas i vatten. 

• Teflonstekpannor skall skyddas mot repor med Trangia plastfilm, saknas den 
används skumgummi (diskunderlägg) eller tyg. 

• Blanda inte ihop delar från gasolkök med delar från T-rödskök. 

Fotogenlyktor 

• Töm lyktorna på fotogen, hälls tillbaks i flaska. 

• Torka av smuts. OBS! Doppa inte lyktorna i vatten 

• Diska sotiga glas (glasen går att ta loss) 

• Eventuellt rost tas bort med svinto. Smörj in rostfläckar med tunnt lager vapenfett. 

• Vrid upp veken så den är lagom lång för tändning 

• Byt veke om den är för kort. (Nya vekar finns i materielrummet, klipp av lämplig 
längd) 

Tält  

• Tälten skall vara helt torra innan de viks ihop 

• Skaka ut skräp från innertältet 

• Dra igen alla dragkedjor innan tältet viks ihop 

• Knyt inte upp tältlinorna, det gör det bara svårare att få upp tältet i mörker 

• Tältspik diskas 

• Saknas tältspik så komplettera (extra tältspik finns i materielrummet) 

• Blanda inte ihop tältstänger, påsar etc från olika tält. 

Vindskydd 

• Vindskydden skall vara helt torra innan de viks ihop 

• Saknas linor så komplettera (snöre finns i materielrummet) 

• Tältspik diskas 

• Saknas tältspik så komplettera (extra tältspik finns i materielrummet) 

• Blanda inte ihop stänger, påsar etc från olika vindskydd 

Sjukvårdslådor  

• Ersätt använt materiel. Värktabletter, plåster etc finns i materielrummet. Saknas 
något så skriv en lapp och sätt på sjukvårdslådan. 

• Torka ren sjukvårdslådan 

Yxor 

• Rengör från lös smuts 

• Vid behov slipa bort jack i eggen med bryne 

• Eventuell rost gnids bort med svinto, Smörj in tunnt med vapenfett. 

• Sätt på eggskydd 

Sågar 

• Rengör från lös smuts 
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• Är bladet väldigt slött så sätt en lapp på sågen. 

• Sätt på eggskydd (VP-rör som knyts fast) 

Spadar 

• Rengör från lös smuts 

• Vid behov slipa bort jack i eggen med bryne 

• Rätas ut bladet om det är buckligt 

• Eventuell rost gnids bort med svinto, smörj in tunnt med vapenfett 

Grytor, stekpannor, grytkedjor, våffeljärn etc 

• Rengörs med svinto, allt sot/svarta fläckar skall gnidas bort. Är grytorna 
svartlackerade skall färgen inte gnidas bort. 

• Fastbrända matrester gnids också bort med svinto.  

• Diska noga 

 

9 Lokalen – Gula Villan 

Tuve Scoutkår flyttade från lokalen i Norumsgården 1998 till Gula Villan, som tidigare 
fungerat som dagis och dagverksamhet åt arbetshandikappade. 

Kåren hyr huset av Fastighetskontoret i Göteborg. Hyreskontraktet beskriver 
ansvarsfördelningen mellan hyresgästen och värden i detalj.  

9.1 Lokaler och utrymmen 

En del av källaren används som förråd. Det finns en trappa ner till dörren på utsidan. 
Nyckeln till källaren finns i nyckelskåpet i städskrubben. Det finns även en lucka i golvet i 
städskrubben ner till källaren. 

På bottenvåningen finns det ett stort samlingsrum, Stormen, som används för scoutmöten. 
Där finns även ett kök och ett mindre rum som kan användas till programaktiviteter. 
Bottenvåningen har två entréer och en toalett. I trapphallen upp till andra våningen finns det 
ett rum för programmateriel. 

På översta våningen finns det förråd för hajkutrustning och ett rum för underhåll och 
verktyg. Utmanarna har ett utrymme för sina möten. Utanför utmanarnas rum finns ett litet 
kontor. Det finns även ett mindre kök och en liten toalett på övervåningen. Där trappan 
kommer upp finns en mindre samlingslokal som används för scoutmöten.  

9.2 El 

Elinstallationen är besiktigad av Fastighetskontoret 2004 och uppfyller deras krav på 
säkerhet. Ett antal stora elarbeten har utförts under åren i Tuve Scoutkårs regi. 
Inkommande servis finns i källaren, alldeles till vänster innanför källardörren. En ny elcentral 
finns i städskrubben innanför köket, med automatsäkringar för de nya installationerna.  På 
övervåningen finns det ytterligare en central i utmanarnas rum. Elmätaren sitter i 
källarcentralen. 
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9.3 Vatten 

Vattenservisen kommer in vid golvet till höger om källardörren. Där sitter även en 
vattenmätare som skall läsas av regelbundet på uppmaning av VA-verket.  

9.4 Värme 

Under 2015-2016 installerades fjärrvärme i Gula Villan. Anläggningen kräver ingen särskild 
tillsyn. Elementens termostater skall normalt vara i läge 2. Om ett element är kallt så kan det 
bero på att det utsatts för kyla. Då stryps ventilen automatiskt och måste återställas. 

9.5 Larm 

Larmet är direktkopplat till Securitas som kommer så snabbt som möjligt om larmet utlöses. 
Vid inpassering måste rätt kod slås inom 30 s från det att dörren öppnas. Ett pipande ljud 
hörs under denna tid. Vid utpassering slås koden och man har då ca 30 s på sig att gå ut 
och stänga dörren. 

Om larmet utlöses oavsiktligt så ringer en person från lamcentralen upp. Man skall då ange 
Den kod som gäller.  

När man lämnar huset måste man se till att alla fönster och dörrar är stängda. Innedörrarna 
bör vara stängda eller fastkilade. Det finns annars risk att dörrarna kan utlösa larmet om de 
rör sig en aning. 

Det finns en telefonlista som Securitas har i fall larmet går och de behöver kontakta kåren.  

9.6 Nycklar 

Det finns ett antal nycklar som är utdelade till aktiva ledare och funktionärer. Om man 
behöver en nyckel så kontaktar man  KS som ser till att detta ordnas. 

9.7 Renhållning 

Sophämtning sker regelbundet. Avdelningarna ser själva till att inte lämna matrester och 
annat som kan orsaka luktproblem kvar i lokalen. 

Kärl för återvinning av plast, glas och metall finns under diskbänken respektive i skåpet 
under microvågsugnen. Pantflaskor läggs i behållare i städskrubben. Återvinningsbara 
sopor slängs i närmaste återvinningsstation. 

Övriga sopor läggs i väl tillslutna påsar, som kan läggas i sopkärlet vid infarten.  

Kylen är främst till för förvaring av färskvaror inför övernattningar och gemensamma kylvaror 
såsom ketchup, senap, sirap etc. Lämna inte kvar varor med kort hållbarhet såsom mjölk 
och frukostmat efter övernattningar. Avdelningar får i begränsad omfattning förvara egna 
livsmedel i kylen, detta dels för att det skall finnas plats inför övernattningar dels för att 
svinnet blir större om varje avdelning skall ha sin egen ketchup, senap, smör etc. Undvik på 
samma sätt att ha avdelningsspecifik mat i frysen, även här är det bättre att få omsättning 
på livsmedlen. 

9.8 Checklistor 

9.8.1 Städning 

Avdelningarna tilldelas ett schema för veckostädning. Normalt får varje avdelning två veckor 
per termin då de ansvarar för städningen av hela huset. Funktionärsgruppen för 
Hus&Materiel ansvarar för att organisera detta arbete. 
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Normal veckostädning omfattar: 

Städning av köket 

• Dammsug och sopa golvet 

• Våttorka golvet 

• Diska och plocka undan disken 

• Torka av bänkar och bord 

• Rensa ut matvaror med utgånget datum 

• Byt handdukar och lägg smutsiga i tvättkorgen på WC om det behövs 

• Töm soppåsen 

Städning av städskrubben vid köket 

• Plocka undan allt löst som ligger på golvet. Man skall kunna gå in i skrubben 

• Ställ i ordning i hyllorna 

• Anteckna saker som saknas (rengöringsmedel mm) och meddela KS 

• Töm tomflaskor och annat återvinningsbart vid behov 

• Se till att dammsugarna fungerar ordentligt och att påsarna inte är fulla efter 
genomförd städning 

Städning av Stormen 

• Sopa och dammsug golvet 

• Våttorka golvet 

• Töm papperskorgen 

Städning av Hallen 

• Ta ut mattan och skaka av den 

• Sopa och dammsug golvet  

• Våttorka golvet 

• Töm soppåsen 

Städning av WC 

• Sopa och dammsug golvet 

• Våttorka golvet 

• Torka av spegeln 

• Byta handdukar 

• Rengör WC-stolen (torka av med rengöringsmedel och skura holken invändigt – 
använd handskar!) 

• Rengör handfatet (torka av med rengöringsmedel) 
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• Se till att det finns tvål och handsprit 

• Fyll på med toapapper 

• Torka av kaklet 

Städning av programrummet 

• Sopa och dammsug golvet 

• Våttorka golvet 

• Torka av bordet 

• Ställ i ordning på hyllorna (pennor, saxar mm) 

• Samla ihop använt papper och lägg i pappersåtervinningen 

Städning av bakre entrén 

• Sopa och dammsug golvet 

• Våttorka golvet 

• Plocka undan ev. överblivna saker och släng eller ställ åt sidan 

• Dammsug och våttorka trappan 

Städning av övre samlingslokalen 

• Sopa och dammsug golvet 

• Våttorka golvet 

• Torka av bordet 

• Se till att böckerna i bokhyllan är sorterade 

Städning av övre WC 

• Sopa och dammsug golvet 

• Våttorka golvet 

• Torka av spegeln 

• Byta handdukar 

• Rengör WC-stolen (torka av med rengöringsmedel och skura holken invändigt – 
använd handskar!) 

• Rengör handfatet (torka av med rengöringsmedel) 

• Se till att det finns tvål och handsprit 

• Fyll på toapapper 

Städning av materielrummet 

• Sopa och dammsug golvet 

• Våttorka golvet 

• Ställ tillbaka saker där de hör hemma 
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Städning av ledarrummet 

• Sopa och dammsug golvet 

• Våttorka golvet 

• Ställ tillbaka saker där de hör hemma 

• Kolla att kopiatorn fungerar och fyll på papper. Obs! Se till att kopiatorn är avstängd 
efter mötet! 

• Ta med överblivet papper till pappersåtervinningen (det finns en station vid 
Arvesgärde) 

Städning av pentryt på övervåningen 

• Sopa och dammsug golvet 

• Våttorka golvet 

• Ställ tillbaka saker där de hör hemma 

9.8.2 Arbetsdag 

Hus&Materielgruppen organiserar även en arbetsdag i villan per termin. Då görs lite större 
rengöringsarbeten: 

• Normal veckostädning (enligt ovan) 

• Fönsterputsning 

• Avfrostning av kyl/frys 

• Kontroll av skafferi och rensning. 

• Kratta löv och rensa rabatter i trädgården 

• Tvätta handdukar och gardiner 

• Piska dynor och mattor 

• Röjning av städskrubb och programrum 

• Bortforsling av större saker till återvinningsstation 

9.8.3 Stängning 

Före stängning skall följande kontrolleras: 

• Ytterdörrar låsta 

• Fönster stängda 

• Lampor släckta 

• Spis/kaffebryggare och kopiator avstängda 

• Innerdörrar reglade (så att de inte utlöser larmet) 

• Inga droppande vattenkranar. 

• Papperskorgar tömda på illaluktande saker. 

• Allt programmateriel som använts skall vara undanplockat och återställt 

• Disken skall vara undanplockad 
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9.9 Brand- och förbandsmateriel 

9.9.1 Brandsläckare  

Brandsläckare finns i köket och i rummet bredvid köket på nedervåningen. Brandsläckare 
saknas på övervåningen. 

9.9.2 Brandvarnare 

Brandvarnare finns utplacerade i alla större rum. 

9.9.3 Förbandsmateriel 

En tavla med första hjälpen sitter i köket. Den skall användas vid akuta nödsituationer då 
ingen annan förbandsutrustning kan hittas snabbt. Det finns även en förbandslåda i rummet 
bredvid köket. 

9.9.4 Normal tillsyn 

• Översyn av brandsläckare; kontroll av plombering och datum.  

• Kontroll av samtliga brandvarnare. 

• Kontroll av Första Hjälpen – tavla i köket och komplettera vid behov. 

• Kontroll av nödutgång och stege från köket på övervåningen. 

 

10 Västerlanda 

10.1 Adress 

Västra Röd 256, 463 93 Västerlanda 

Gården ligger ca 5 mil från Göteborg och 8 km från Lilla Edet 

http://tuve.scout.se/vasterlanda/ 

Vägbeskrivning 

I Kungälv efter bron över Nordre älv, ta vägen mot Lilla Edet över Diseröd, kör förbi 
Västerlanda kyrka. Ta vänster mot Stenungsund och kör cirka 1,5 km, då ni kommit upp för 
en backe – på krönet - finns till vänster ett gult hus samt en röd lada med en häst som 
vindflöjel. Där tar man avtagsvägen till höger  - en grusväg. Kör på vägen cirka 1 km – 
halvvägs finns en skylt till gården. Då ni kommer ner för en backe finns en parkeringsplats 
på höger sida – där ligger gården Västerlanda.  

Tyvärr är grusvägen så dålig att man inte får köra upp med buss, vid landsvägen snett emot 
brevlådorna har gården en bussuppställningsplats. KÖR SAKTA 

10.2 Allmänna uppgifter 

På Västerlanda finns: 

• 30 fasta sovplatser, ca 20 extra madrasser för golvförläggning fördelade på tre hus.  

http://tuve.scout.se/vasterlanda/
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• Nyrenoverat kök fullt utrustat för ca 70 personer med två spisar, 1 kylskå, 1 kyl/frys 
och diskmaskin 

• I Maxistugan finns ett matrum / allrum med plats för ca 60 personer. 

• Elektriskt ljus och värme finns i alla hus. 

• Vatten finns i Maxistugan och Stora huset. 2 toaletter och 1 dusch finns i Maxi, 1 
toalett finns i Stora Huset. 

• Öppen spis i Maxistugan och Stora Huset 

• En stor gräsmatta / lägeräng och en mindre gräsmatta med fotbollsmål 

• Närhet till badsjö och skogsområden 

10.3 Bokning och priser 

Bokningar görs genom Annika Karlsson 031 3226941. e-post: 
annika.l.karlsson@volvo.com, Hedelundsvägen 3, 417 43 Göteborg 

Hyresavgiften för ideella föreningar är 100 kr per person och natt. Miniavgiften 1 500 kr 
under helger och 750 kr under veckodagar mån-fre. Ideella ungdomsföreningar får 50 % 
rabatt fr o m 2:a natten. Rabatten gäller inte skolor och fritidshem. 

För företag och vinstdrivande organisationer är avgiften 200 kr per person och natt, 
minimiavgift 2000 kr 

Vid avbeställning mindre än 4 veckor före beställd ankomstdatum debiteras en avgift som är 
lika stor som miniavgiften. Ev. skador på gårdens material betalas av hyresgästen. 

Avgiften insättes på PG 620613-0 Tuve Scoutkår. Märk betalningen med datum, 
Västerlanda och hyresgästens namn/föreningsnamn. Om faktura önskas ange detta vid 
beställning. Avgiften överenkommes med Annika – innan inbetalning sker. 

Nycklar får hyresgästen skickat till sig. Nycklarna går till Maxi, Stora Huset, Mellis.  

Lillis, Ladan och den låsta delen av Stora Husets undervåning hyrs inte ut  

Efter besöket ska nycklarna omgående skickas tillbaka till Annika Karlsson, 
Hedelundsvägen 3, 417 43 Göteborg. Säkerställ att nycklarna är väl skyddade i kuvertet.  

Checklista vid avfärd fylls i och skickas ihop med nycklarna till Annika Karlsson. 

Hyresgäst som drar plomberingen på brandsläckarna när det inte brinner - debiteras 500 kr 
per brandsläckare 

I hyran ingår inte: 

• Förbrukningsmateriel såsom toalett- och hushållspapper, wettexdukar, diskborstar, 
diskmedel 

• Sänglinne, täcken/filtar, kuddar. Används medtaget täcke – måste underlakan 
användas! 

• Fast telefon eller internet. 

Vid avfärd ansvarar hyresgästen för att: 

• Städa enligt städinstruktioner 

• Om städningen ej sköts – städar vi á 400 kr/timmen och fakturerar hyresgästen. 
Detta gäller även sanering av klotter. 

• Städutrustning finns i varje hus  
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• Ställa tillbaka möbler och madrasser till sina ursprungliga platser enligt instruktioner. 
Detta gäller även utemöbler 

• Tömma sopor och återvinningskärl 

• Brännbart eldas upp i tunnan vid Ladan 

• Plast, glas, plåt tas med till återvinningsstation (vid vägkorset nere vid stora vägen 
mot Göteborg) 

• Restavfall slängs i soptunnan vid vägen. 

• Töm och stäng av diskmaskinen 

• Plocka upp skräp och fimpar utomhus. 

• Fyll på vedkorgarna vid spisarna 

10.4 Bra att veta 

• Närmaste butik är i Lilla Edet. 

• Badsjön når man genom att gå  körvägen mot stora vägen ett par hundra meter tills 
man kommer till en spång på höger hand och där följa stigen upp för branten.  

• Ved finns i bodar på kortsidan av Ladan – mot skogen 

• Eldplats finns nedanför kullen vid jordkällaren 

• Det är stora nivåskillnader i trakten. Förlägg inte mörkerövningar till områden som 
inte kontrollerats under dagtid. 

• Före eldning i i braskamminen i Maxistugan skall fläkten på väggen sättas på. 
Anvisningar finns på väggen bakom kaminen. Glöm ej att stänga av denna fläkt vid 
avfärd eller när ni slutar elda! 

10.5 Vid avfärd 

Utöver vad som gäller för alla hyresgäster så gäller följande för Tuve Scoutkår: 

• Elda upp brännbart i tunnan vid Ladan 

• Byt vid behov dammsugarpåsar, kontrollera dammsugarna i alla husen – även om ni 
inte bott där. 

• Kontrollera att det finns extra dammsugarpåsar i städskåpet – till rätt dammsugare 

• Finns det inga påsar alls – informera Kårstyrelsen 

• Kontrollera att det finns maskindiskmedel, är det slut så fyll på 

• Tvätta om det finns smutstvätt, lämna ingen tvätt i tvättmaskinen 

• Vik ren tvätt och lägg in i skåpen 

• Byt madrasskydd om det är väldigt smutsigt 

• Ta med kvarglömda kläder och grejer. 
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10.6 Stugornas utrustning 

UTRYMMEN SOVPLATSER KÖKSUTRUST-
NING 

UPPVÄRMNING  OBSERVERA! VID AVFÄRDEN 

MAXI 
stort samlingsrum 
stort kök 
sovrum 
torkrum 
2 WC/dusch  

 
8 rejäla bäddar 
extramadrasser i 
sovrums-garderoben 

 
köksutrustning för 
ca 50 personer 
2 elspisar med 
två ugnar 
Kyl- och frys 
varm- och 
kallvatten 

 
vattenburen elvärme 
öppen spis 
(braskamin med fläkt 
som måste sättas på 
vid eldning) 

 
Anvisningar för vatten och 
värme i Maxi anslås där om 
så behövs. 
FLÄKTEN MÅSTE SÄTTAS 
PÅ FÖRE ELDNING I 
BRASKAMINEN! 
Anvisningar på väggen 
bakom kaminen. 

MAXI 
Termostaterna på elementen på 2 
Fläktar stängda 

STORA HUSET 
inredd vind 
1 WC 
Veranda 
(3 rum och kök på 
bottenvåningen reser-
verade för Tuve 
Scoutkår) 

 
4 fasta bäddar på 
vinden 
4 extrabäddar i 
sänglådor 
(1 kort bädd) 
11   extramadrasser 

 
Varm- och 
kallvatten 
[elektrisk spis, 
vedspis, kylskåp, 
servis och kokkärl 
i utrymmet som 
disponeras av 
Tuve Scoutkår] 

 
elektriska 
termostatelement 
(hög ytvärme) 
öppen spis på 
vinden 

 
INGET BRÄNNBART NÄRA 
ELEMENTEN! 
 
 
 

STORA HUSET 
Elementen på 10o på toaletten (där det 
inte skall röras 
Toalettdörren stängd. 
Elementen  på övervåningen på 0o 

LADAN 
sovloft 
förråd 

 
Sovloft 

 
ingen köksutrust-
ning 
 

 
elektriska 
termostatelement i 
tvättrum och på loftet 
(hög ytvärme) 

 
Snickarboden skall hållas 
låst. 
Dörrarna mellan det 
oisolerade lekrummet och de 
uppvärmda utrymmena 
(loftet och tvättrummet) skall 
hållas stängda under den 
kalla årstiden. 

LADAN 
Elementet på loftet på 0o 
Elementet i tvätt-rummet på 0o 

MELLANSTUGAN 
 
ett enda rum 

 
8-16 sovplatser i 
form av 8 st 120 cm 
breda dubbel-
madrasser i britsar 

 
ingen köksutrust-
ning 

 
elektriska 
termostatelement 
(låg ytvärme) 

 MELLANSTUGAN 
 
Elementet avstängt 
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10.7 Säkerhet - Västerlanda 

10.7.1 Brand 

10.7.1.1 Nödutgångar:  

Nödutgångar finns på följande ställen: 

• Stora Huset: Vinden – nedför vanliga trappan eller fönstret vid spisen: Öppna fönstret, drag 
ut sprinten på aluminiumstolpen, fäll ut stegen, klättra ner. 

• Ladan – sovloftet – nedför vanliga trappan eller fönstret på gaveln. Öppna fönstret, drag ur 
sprinten på aluminiumstolpen, fäll ut stegen, klättra ner. 

Nedervåningen: Vanliga ingången eller inre rummet ut på verandan 

• Maxi: Entrén, Köket vid bordet eller köket längst in. 

• Mellis: Entrén eller ett fönster. 

• Lillis: Dörr eller fönster 

• Ladan/Loftet: Dörren nedför trappan sedan vanliga entrén eller stora porten alternativt 
öppna fönstret drag ut sprinten på aluminiumstolpen, fäll ut stegen, klättra ner. 

10.7.1.2 Brandsläckare: 

De flesta släckare är skum – bra till brand i trä och olja. 

Pulversläckare står i Maxi kök – bra till brand i elutrustning (samt trä och olja) 

Använd brandsläckaren så fort det brinner utanför eldstad. Hellre för tidigt, då är det lättare att 
släcka. Rikta bestämt och koncentrerat, arbeta metodiskt och lugnt.  

Efteråt – meddela stugfogde att brandsläckare är använd. 

Brandsläckare finns på följande ställen:  

• Stora huset – Entrén/Trappan 

• Maxi: Köket/innanför serveringsluckan, Entrén/vänster om dörren. 

• Mellis: På gaveln av hatthyllan/garderoben. 

• Ladan: I entrén/vänster om dörren, Loftet/på väggen  

10.7.1.3 Eldplatser 

Eldstad inomhus finns i Maxi, Stora Huset kök (vedspis) och vind samt Lillis. 

Eldstad utomhus finns i gropen mellan Ellas park och jordkällaren. 

När det skall eldas, kontrollera att vädret tillåter och att ni har släckmedel på plats. 

10.7.1.4 Brandlarm 

Gården är utrustad med brandlarm. Det får inte kopplas ur! Vid larm, kontrollera genast platsen för 
larm, HJÄLP BARNEN, släck ev eld. Centraler finns i Maxis entré, Ladan och i Stora husets entré. 

Instruktioner om hur centralerna skall hanteras i händelse av strömavbrott eller fel finns angivna på 
centralerna. 
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10.7.2 Sjukvårdslådor 

Finns i Maxis kök på hyllan vid serveringsluckan och i Stora Husets kök på hyllan ovanför dörren 
till entrén. Om något tar slut – meddela stugfogden. 

10.7.3 Var hitta? 

Ledare: vet barnen var ledare finns/sover? 

Elcentral: Maxi - till vänster om dörren in till köket. Stora huset: Vinden vänster om trappan. Ladan: 
i snickarboden. Porslinssäkringar finns i Maxis kök i skåpet med förbrukningsartiklar. 

10.7.4 Farliga saker 

• Brunn mellan Maxi och Stora Huset är förseglad. 

• Brunn mellan vår och grannen gård i buskaget är inte förseglad (reserv vid ev vattenstopp) 

• Motorsåg och andra verktyg – inlåsta i snickarboden. Före användning av motorsåg krävs 
utbildning/genomgång av VLK utsedd person. Övriga verktyg under ledares uppsikt. 

• Yxa och såg – finns i Ladans entré (om de glöms i vedboden får de lätt fötter.) 

• Användare skall vara minst 10år och ha redskapsbeviset. 

• Stupet/Branten bakom Ladan/Lillis/Stora Huset. 

• Åkgräsklipparen får endast köras av ledare som måste läsa instruktionen som finns 
angiven på insidan av dörren till förrådet. 

11 Utbildningar 

11.1 Grundkurs på kåren (GPK) 

Kursen brukar normalt arrangeras vid behov, när nya ledare rekryterats, eller när det bedöms 
nödvändigt. 

11.2 Studiecirklar, Sensus 

Scouterna, riksorganisationen är ansluten till studieförbundet Sensus. Avdelningarnas möten och i 
viss mån annan regelbunden verksamhet kan anmälas som studiecirklar, och kåren blir därmed 
berättigad till bidrag för cirklarna. Bidragen utgår i första hand i form av pedagogiskt material som 
t.ex. böcker och undervisningsutrustning.  

Läger och övernattningar redovisas också som cirkelverksamhet. 

Avdelningsledare som vill starta studiecirklar kan anmäla dessa på Sensus hemsida. Där finns 
instruktioner för registrering och elektronisk närvaroregistrering. 

11.2.1 Rutin för Sensus-bidrag, Tuve Scoutkår  

Normalt skall kåren ersätta utlägg från privatpersoner, men utlägg för inköp av programmaterial 
(papper, pennor, kartor, böcker mm) kan ersättas av Sensus direkt. Kvittot lämnas till kårens 
kassör, märkt ”Sensus”. Kassören tar kopia och skickar det vidare till Sensus, som betalar ut 
ersättning för utlägget direkt till privatpersonen (alternativt till kåren, som vidarebefordrar 
utbetalningen). 
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Om man vet vad man vill ha så kan man kontakta Sensus för beställning av material direkt. Då 
slipper man lägga ut pengar själv. 

Vid hyra av lokal kan fakturan ställas direkt till Sensus, som betalar fakturan direkt.  

12 Rekrytering 

12.1 Medlemsregistrering  

12.1.1 Medlemskap enligt stadgarna 

Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårstyrelsen eller den kårstyrelsen utser. För att ansökan ska 
beviljas fordras: 

• att sökande betalar den medlemsavgift kårstämman bestämt, 

• att sökande som inte fyllt 15 år erhållit målsmans medgivande samt 

• att sökande som fyllt 18 år har avlagt eller avlägger scoutlöftet eller förklarar sig acceptera 
Scouternas uppgift och grundprinciper. 

Medlemskapet upphör om medlemmen begär sitt utträde, låter bli att betala medlemsavgift eller 
utesluts. 

12.1.2 Registrering för Tuve Scoutkår 

En ny scout får vara med på 3 möten innan registrering sker. Vid något av dessa möten skall 
han/hon få en blankett för ansökan om medlemskap.  Blanketten skall fyllas i och lämnas till 
ansvarig ledare senast under det fjärde mötet. Observera att fullständigt personnummer skall fyllas 
i!  

Det framgår i blanketten att fakturering för terminen kommer att göras (om medlemmen börjar sent 
under terminen så kan registreringen göras under nästa termin). Det framgår också i blanketten att 
scouten måste vara medlem om han/hon skall följa med på läger eller övernattningar.  

Den ansvariga ledaren skickar blanketten till medlemsregistreraren, som lägger in den nya 
medlemmen i registret.  Den nya medlemmen skall tilldelas en debiteringskategori (ordinarie, 
passiv eller funktionär) och en patrull (för rapportering till MUCF). 

Ange patrull och debiteringsmetod för alla nya medlemmar! 

12.1.3 Att sluta i Tuve Scoutkår 

En scout som vill sluta bör meddela detta till den ansvariga ledaren så snart som möjligt.   

Glöm inte att meddela medlemsregistreraren! Det går även att anmäla utträde på hemsidan. 

 

12.2 Medlemskö 

Kåren administrerar en medlemskö för att ha översikt på antalet barn som vill börja i scouterna. En 
utpekad person sköter denna kö. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Där finns även ett formulär 
man kan fylla i om man är intresserad av att börja. 
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13 Programstegring 

Nedanstående avsnitt beskriver hur programstegringen fungerar inom Tuve Scoutkår. 

13.1 Vårt friluftsliv 

13.1.1 Utrustning 

 Att kunna Övrigt 

SPÅRARE 
 

packa sin väska/ryggsäck 
 
hålla ordning på sina saker 

tillsammans med förälder inför utflykt, 
övernattning, läger  
märkning av allt 

UPPTÄCKARE 
 

packa en ryggsäck på rätt sätt  
användning av stormkök 

för kortare vandring med packning 

ÄVENTYRARE hajkpackning 
kanotpackning 
patrullutrustning  
gemensam avdelningsutrustning 

känna till olika typer av utrustning och deras 
användningsområden (kängor, ryggsäckar, 
sovsäckar etc) 
 

UTMANARE kårens lägermateriel säkerheten kring gasolhantering 

 

13.1.2 Materiel 

 Kunna använda Krav 

SPÅRARE 
 

fotogenlykta 
Stormkök 
Tält 

tända, släcka, fylla, säkerhet 
sätta upp & packa ihop 
beteende i tält 

UPPTÄCKARE 
 

fotogenlykta 
stormkök (T-röd) 
tält —Primus 
Kanot 

rengöra, byta veke och glas 
tända, släcka, rengöra, säkerhet  
sätta upp, packa ihop 
grunderna i kanotvett, grunderna i 
paddlingsteknik 

ÄVENTYRARE 
 

stormkök (gasol) 
 
vindskydd 
tält — Shangri-la, fjälltält  
kanot 

 montera brännare, koppla tub, tända/släcka, 
säkerhet 
sätta upp, packa ihop  
 sätta upp, packa ihop 
kanotvett, kunna hantera kanoten med och 
utan packning, kanotvård, hantera 
kapsejsning 

UTMANARE 
 

tält – kökstält, orange tältet 
kanot 
kajak (ej obl) 

sätta upp, packa ihop 
paddla i strömmande vatten 
grundläggande kunskaper (säkerhet, 
i/urstigning, paddelteknik) 

 

13.1.3 Orientering 

 Att kunna Övrigt 

SPÅRARE 
 

väderstreck 
spårtecken 
snitslad bana 

kartövningar (t ex skattjakt) inom känt 
område 

UPPTÄCKARE 
 

kompass, kompassriktning 
karttecken 
gå efter karta 

personliga mått, stegning, 
avståndsbedömning 
gröna kartan 

ÄVENTYRARE orientera 
gradtal 
väderstreck utan kompass 

hitta bästa vägen på kartan 



Kårhandbok Tuve Scoutkår 

34 
 

UTMANARE nattorientering 
GPS 

 

 

13.1.4 Västerlandakunskap 

 Krav Övrigt 

SPÅRARE 
 

aldrig röra någon form av verktyg utan lov 
Kunna byggnadernas namn och var 
tomtgränsen går 
Kännedom om regler och rutiner på gården 

städa under ledares uppsikt 

UPPTÄCKARE 
 

  

ÄVENTYRARE 
 

elda i braskaminen i Maxi och på vinden 
 

Städa självständigt 
 

UTMANARE  Sköta Lillis  

 

13.2 Vår säkerhet 

13.2.1 Sjukvård 

 Att kunna Övrigt 

SPÅRARE larma vuxna i första hand 
ringa 112 och kunna redogöra för vad, var 
och vem. 
nödutgångar 
plåstra om enklare sår 

prata om brännskador 
prata om stabilt sidoläge, lyssna efter 
andning 

UPPTÄCKARE L-ABC (livsfarligt läge, andning, blödning, 
chock) 
stöd- och tryckförband 

 

ÄVENTYRARE brännskador, köldskador – behandla och 
förebygga 
skoskav - behandla och förebygga 
spjälkning av ben 
bårar, lyft 
Agera vid olycksfall 

 

UTMANARE hjärt-/lungräddning  
ormbett, insektsbett 

 

 

13.2.2 Isvett 

 Att kunna Övrigt 

SPÅRARE Inte gå på is utan vuxens tillsyn  

UPPTÄCKARE 
 

riskställen 
teori kring säkerhet, isdubbar, ispik etc 

 

ÄVENTYRARE räddning ur vak (bassängövning) 
packning för isfärd 

 

UTMANARE räddning ur vak (isövning)  

 

13.2.3 Badvett 

 Att kunna Övrigt 

SPÅRARE simma 100 m bröstsim 
badvettsregler 
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UPPTÄCKARE simma 200 m  

ÄVENTYRARE livräddning i bassäng 
klädsim 50 m 

 

UTMANARE   

 

13.2.4 Eld 

 Att kunna Övrigt 

SPÅRARE 
 

Tända och släcka tändsticka 
tända ljus, säkerhet kring levande ljus  
tända fotogenlykta, säkerhet kring 
fotogenlyktan 
veta skillnad på fotogen och t-sprit (T-gul, 
T-röd) 

vara med och elda, känna till säkerhet kring 
eldning 

UPPTÄCKARE 
 

göra en eldstad  
göra upp eld i vått och torrt 
känna till olika eldtyper 
kunna göra upp pagod- och pyramideld 
kunna skillnaden mellan olika eldfarliga 
vätskor och veta lite om hur dessa brinner 
veta lite om hur olika textilier beter sig när 
de brinner 

tillämpa kunskaperna på läger/övernattningar 

ÄVENTYRARE 
 

kunna följande eldtyper: 
pagod-, pyramid-, stjärn- och plattformseld 
samt nying 
känna till olika vedtyper  
Eldstål 
eldsäkerhet 
 
 

 
 
 
t ex släcka gräsbrand, beteende vid olyckor 
med eld (i kläder, tält etc), användning av 
brandsläckare 
Kolmonoxid (inte elda i trånga utrymmen utan 
ventilation) 

UTMANARE Tända lägerbål med stuns  

 

13.2.5 Vilse 

 Att kunna Övrigt 

SPÅRARE ”Hitta Vilse” Vad man gör när man går vilse 

UPPTÄCKARE   

ÄVENTYRARE   

UTMANARE Eftersök (skallgång)  

 

13.2.6 Trafik/cykel 

 Att kunna Övrigt 

SPÅRARE Reflexer 
Beteende i trafiken 

öva trafikmärken för gående och cyklister 

UPPTÄCKARE cykelregler 
 

öva färdigheter med cykel 

ÄVENTYRARE  cykelutfärd etc 

UTMANARE   

 

13.2.7 Hygien på läger 

 Att kunna Övrigt 
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SPÅRARE 
 

handtvätt efter toabesök, före mat 
använda skopa för vatten ur hink 
diskning av egen tallrik etc 

känna till vikten av att sköta mathållning och 
toalettbesök på läger 
 

UPPTÄCKARE hygien före och vid matlagning 
diskning av gemensamma kokkärl 

känna till hur man sköter en slaskgrop 
 

ÄVENTYRARE klara sin personliga hygien på läger och 
hajk 
all hygien kring hantering av mat, disk och 
slask 

gräva och använda toalettgrop, byte av 
strumpor och underkläder etc 
förvaring, hantering av mat, grävning, 
underhåll och igengrävning av slaskgrop på 
ett tillfredsställande sätt 

UTMANARE   

 

13.3 Vår natur 

13.3.1 Grundidé: Vardagskunskap, närmiljö 

För ämnet natur gäller i allra högsta grad ständig repetition och aktualisering för att hålla  
kunskaperna fräscha.  

 Kunskapsområde Mål: 

SPÅRARE allemansrätt 
Panda-märket  
träd - med och utan löv 
fåglar i vår närhet 
skogsdjur 
bär och andra växter 
odling ute eller inne 

obligatoriskt alla grenar 
vartannat år 
mål 5 träd 
mål 5 fåglar 
mål 5 djur 
mål 5 bär/växter 
 

UPPTÄCKARE allemansrätt 
fördjupning träd 
spår av djur 
stjärnor 
mossor, lavar, svampar 
näringskedja, fotosyntes 
förmultning 
vattnets kretslopp 
återvinning, källsortering 

obligatoriskt alla grenar 
 

ÄVENTYRARE allemansrätt 
miljömedvetenhet: försurning/övergödning, 
återvinning 
rening av vatten 

obligatoriskt alla grenar 
 

UTMANARE allemansrätt 
ätliga växter/medicinalväxter 
överlevnadskunskap 
global miljömedvetenhet 

obligatoriskt alla grenar  
 

 

13.4 Vår förmåga 

13.4.1 Repkunskap – knopar 

 Att kunna Övrigt 

SPÅRARE överhandsknop 
råbandsknop 
skotstek 

veta användningen av dessa 3 knopar 
gärna öva Upptäckare-knopar 

UPPTÄCKARE dubbelt halvslag 
d halvslag om egen part 
pålstek 

veta användningen av nämnda knopar 
gärna öva på fler  
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ÄVENTYRARE överhandsknop i åtta 
skotstek m ögla 
 

veta användningen av nämnda knopar 
gärna kunna fler (t ex timmerstek, lärkhuvud, 
trumpetstek) 

UTMANARE tältlineknop  

 

13.4.2 Repkunskap – surrningar 

 Surrningstyp mm Övrigt 

UPPTÄCKARE trefot 
vinkelsurrning 

 

ÄVENTYRARE raksurrning 
tagling 

kunna skilja på, känna till egenskaperna hos 
sisalgarn, tjärad märling, nylonlina 

UTMANARE kryssurrning 
splitsning 

 

 

13.4.3 Verktyg 

 Användning av Krav 

SPÅRARE yxa 
såg 

använda under ledares uppsikt 

UPPTÄCKARE 
 

yxa 
såg 
kniv  
spade 

kunna använda samtliga verktyg på rätt sätt 
inklusive skötsel 
knivbevis, redskapsbevis 

ÄVENTYRARE 
 

spett 
motorgräsklippare 
 

kunna slipa yxa 
kunna byta sågblad 
byte av yxskaft 

UTMANARE   

 

13.4.4 Matlagning 

 Tillverkning av (förslag) Övrigt 

SPÅRARE Delta i matlagning 
Laga nyponsoppa, koka korv etc på 
stormkök 
diska 

 

UPPTÄCKARE laga enklare mat 
Laga mat på stormkök 

 

ÄVENTYRARE Laga mat på övernattning 
Planera avdelningsmat 
Laga mat över öppen eld 
Planera hajkmat 
Primitiv matlagning 

 
Vara med och handla 
 
Med avseende på vikt, hållbarhet, pris, 
möjlighet att laga  ute 

UTMANARE Näringslära och lätt packning  

 

13.4.5 Chiffer 

Ingår i sammanhang som organisationstävlingar och andra samarbetsövningar. 

 Kunskaper Övrigt 

SPÅRARE   

UPPTÄCKARE brädgård 
SCOUTscout 
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baklänges- & siffer-chiffer, förskjutning 
(C=A), 

ÄVENTYRARE osynlig skrift  
”Ormen långe” 
 

”blabla”-text men hittar du början går 
meddelandet i en kedja genom texten 

UTMANARE Pyramidchiffer  

 

13.5 Vi människor 

13.5.1 Flagga 

 Att kunna Övrigt 

SPÅRARE uppträdande vid flagghissning, 
 -halning 

 

UPPTÄCKARE hissa och hala flagga 
knopar till flaggan 
flaggregler 
 

 
skotstek (mjuk ögla / tamp), dubbelt halvslag 
om egen part (metallögla) 
flaggdagar, hantering och skötsel, vika 

ÄVENTYRARE   

UTMANARE    

13.5.2 Scoutings historia 

 Att kunna Övrigt 

SPÅRARE veta vem B-P är 
kunna B-P:s hela namn 
Thinking Day, St Georgsdagen 
Tuve scoutkårs historia 

höra berättelsen om hur det startade i 
England och sedan i Sverige 
 

UPPTÄCKARE 
 

innebörden av följande namn etc:  
Brownsea Island 
Ebbe Lieberath 
”Scouting for Boys” 
scouter i världen 
pojkscouting, flickscouting 
 

 
första lägret 
scouting i Sverige 
känna till lite om vad B-P skrev 
känna till om andra länders scouting 
världsförbunden, Sveriges ihopslagning till ett 
förbund 

ÄVENTYRARE  besök på Scoutmuséet 

UTMANARE  läsa ”Scouting for Boys” 

13.5.3 Ideologi/organisation 

 Att kunna Övrigt 

SPÅRARE 
 

Miniorscoutlag 
3 punkter, 3 fingrar, 3 ljus 
Hälsning, hand, valspråk, lösen 
Scoutsången 
Avdelningsstruktur 
 

Spårare-lagens innebörd 
 
 
 
Pratring 

UPPTÄCKARE Scoutlagen 
 
7 ljus 
Löftesavläggning 
 
Patrullsystem  

Genomgång av dess betydelse genom 
samtal, collage, charader 
Läsa lagen vid ljuständning 
Öva mer grundligt  
Veta vad löftet innebär, avlägges före 
övergång till Äventyrare 
 

ÄVENTYRARE 
 

”De fem fundamenten” 
 
 

Learning by doing, friluftsliv, woodcraft, 
internationellt, patrullsystemet  
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Egna patrullmöten 
 

Kårstruktur, kårstämma 
Distrikts- och förbundsstruktur 

UTMANARE Distriktets seniorintroduktion 
 
 
 
 
Löftesavläggning 
 
 
Representation i KS 

Läsa programförklaringen och skaffa sig 
insikt i vad scoutings ideologi är 
Göra programpunkter för andra avdelningar 
på avd.möten, läger 
Veta vad löftet innebär, avlägges före 
ledarinvigning efter fyllda 18 år 
BAS-kurs 
Känna till: Blå Hajk, Explorer Belt, Biscaya, 
Mandalay 

LEDARE  
(över 18 år) 
 

SCOUT-kurs 
Distriktets ämnesinriktade kurser 
Högre ledarutbildning 
Ledarvård 
Kårhandboken 

Läsa LEDAREN 
Krav att ledare på avdelning snarast möjligt 
går SCOUT 
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Appendix 1 Hälsokort  

Ditt barn kommer under scoutverksamheten att äta och vara i naturen. Detta hälsokort skall fyllas i 
vid höstterminens start i Tuve Scoutkår och vid behov inför arrangemang. Dess innehåll kommer 
endast att konfidentiellt förmedlas till berörda vuxna och kortet förstörs efter vårteminens slut eller 
efter sommarlägret. Om plats ej räcker till, skriv på baksidan eller bifoga lapp. Vid ev. oklarheter 
eller information av mer informell karaktär, kontakta ansvarig ledare på avdelningen. 
 

Personnummer (ÅÅMMDD-xxxx) Förnamn Efternamn 

   

Adress Telefon Avdelning 

   

Simkunnig minst 200 m?        Ja       Nej 

Allergisk mot Allergin yttrar sig som: 

 

 

 

Andra sjukdomar: Medicinerar f.n med 

 

 

 

Stelkrampsvaccinerad     Ja, år _______         Nej Önskas medicinering genom ledares försorg? Ja Nej 

Ev matinformation (något barnet inte äter av ideologiska eller religiösa skäl) 

 

 

Övriga upplysningar 

 

 

Målsmans signatur 

Namn Namn 

  

Telefon Telefon 
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Appendix 2 Ansökan om medlemskap 

Jag vill bli medlem i Tuve Scoutkår, en del av Scouterna, riksorganisationen 

Personnummer (ÅÅMMDD-xxxx) Förnamn Efternamn 

   

Adress Postadress (postnummer, ort) 

  

e-postadress Telefon 

  

Målsmans uppgifter 

Namn Namn 

  

e-postadress e-postadress 

  

Telefon Telefon 

  

Datum och signatur Datum och signatur 

  

Övriga uppgifter 

Scouten får förekomma på bild i sociala medier          Ja             Nej 

 

Ifylld blankett lämnas till avdelningsledare. Du blir därefter registrerad i Scouternas 
medlemsregister och en faktura kommer att skickas till dig. När fakturan är betald är du medlem. 
Därefter skickas fakturor varje termin. 

Information om personuppgifthantering 

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om 
den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018. 

Scouterna (802006-2942) är tillsammans med Tuve scoutkår gemensamt personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. 

De personuppgifter vi samlar in och behandlar är framför allt sådana som du själv uppger till oss (som personnummer, namn, adress, e-
postadress, telefonnummer) när du ansöker om medlemskap. 

Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. Dessutom skickar vi dig 
medlemstidning, nyhetsbrev, erbjudandet från scoutshopen, erbjudanden om deltaganden i olika aktiviteter som t.ex. läger, kurser och 
arrangemang. 

Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem. 

Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part. Det kan vara företag som förmedlar 
betalningar, trycker och skickar vår medlemstidning, beviljar bidrag till oss, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet. 

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling 
som rör dig. Tänk då på att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Du har vidare rätt att 
invända mot behandlingen. Som medlem med en registrerad e-postadress, kan du skapa en inloggning och logga in i medlemssystemet 
Scoutnet och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Då kan du också korrigera dina uppgifter om någonting ändrats, t.ex. om byter 
adress m.m. 

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på scoutnet@scouterna.se 

Utöver detta kan din lokala scoutkår behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål som i så fall specificeras här nedan. 

Tuve scoutkår hanterar medlemsuppgifter från Scoutnet för att planera och genomföra arrangemang och läger. Korrekta deltagarlistor 
och kontaktuppgifter till vårdnadshavare är nödvändiga för säkerheten under arrangemang.Tuve Scoutkår använder även uppgifterna 
för närvaroregistrering och vid ansökningar om aktivitets- och lägerbidrag på kommunal och statlig nivå. 
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Appendix 3 Lån av materiel ur förrådet 

Beställningen läggs i Materialförvaltarens låda. Tillbakalämnad material kontrolleras av 
materialförvaltaren innan låntagarens ansvar upphör. 

Låntagare: Avdelning:  

 

Följande material beställs till: Att återlämnas:  

Best 

Ant 

Utl 

Ant 

MaterialSlag Ansvarig Anm. Skador el 

dyl. 

Kollat 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Skuggade fält ifylls av ansvarig ledare eller materialförvaltare. 

 

Återlämnat och kontrollerat: 
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Appendix 4 Märkesplacering 

Tuve scoutkår har tagit fram ett märkeskompendium (ref [3]) baserad på scouternas 
märkessystem. Materialet finns tillgängligt i ett separate dokument på hemsidan. 
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