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Proposition 
Nya Stadgar för Huskvarna Scoutkår  

 
 
 
 
Sammanfattning  
 
Stadgarna för Huskvarna Scoutkår reviderades vid årsmötet 2021. Efter det skickades de till 
Scouterna för godkännande. Souterna önskade förändringar för att kunna godkänna stadgarna. 
Förändringarna framgår av den gulmarkerade texten nedan.   
 
 
 
Styrelsen yrkar  
- att årsmötet antar förslaget till nya stadgar   
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Stadgar för 

Huskvarna Scoutkår 
inom Scouterna 
Organisationsnummer: 866000-5965 
Antas vid årsmöte 2022-02-08 

 

 

§ 1 Uppgift och verksamhet 

Huskvarna Scoutkår med verksamhet i Huskvarna arbetar i enlighet med Scouternas 
stadgar och grundläggande principer och är ansluten till denna organisation. 
Scoutverksamheten bedrivs i scoutpatruller och avdelningar vilka kan anta egna stadgar. 

 

§ 2 Medlemmar 

Kårens medlemmar utgörs av Spårarscout, Upptäckarscout, Äventyrarscout, 
Utmanarscout, Roverscout och ledare samt enskilda medlemmar i övrigt. För att vara 
medlem i scoutkåren skall den medlemsavgift som årsmötet bestämt vara betald. 

Medlemskapet upphör om medlemmen begär sitt utträde, låter bli att betala 
medlemsavgift eller utesluts. Scoutkårens styrelse kan utesluta medlem som av 
särskilda skäl inte bör tillhöra kåren. Beslut om uteslutning ska anmälas till styrelsen i 
Scouternas riksorganisation. Beslut om uteslutning kan överklagas till Scouternas 
styrelse.  

Kårstyrelsen godkänner ansökan om medlemskap för nya medlemmar. 

 

 

§ 3 Ledare 

Ledare skall ha av kårstyrelsen godkänd utbildning samt vara villig att arbeta enligt 
Scouternas målsättning. 

Ledare skall genomgå scouternas utbildning Trygga möten enligt riktlinjer från 
Scouterna. Ledare skall i samband med att att diplomet för genomgången kurs även 
visa upp ett registerutdrag från Polisen för Ordförande 
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 Årsmötet 

1. Årsmötet består av kårens samtliga medlemmar och är scoutkårens högsta 

beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls varje år före  februari månads 
utgång. Extra årsmöte hålls då kårstyrelsen eller minst hälften av de 
röstberättigade så begär.  

2. Kallelse till årsmöte utfärdas av kårstyrelsen senast sex (6) veckor före 
årsmötet och skall åtföljas av föredragslista. 

3. Årsmöteshandligar ska göras tillgängliga senast 1 (en) vecka före årsmötet. 

4. Vid årsmötet äger varje medlem rösträtt. 
5. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

a. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
b. Justering av röstlängden 
c. Val av justeringsmän 
d. Fråga om årsmötet behörigen utlysts 

e. Fastställande av föredragningslistan 

f. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och 
revisorsberättelse 

g. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande 
av ansvarsfrihet för kårstyrelsen för föregående verksamhetsår 

h. Beslut avseende kårens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

i. Val av: 

i. Kårordförande på ett (1) år 
ii. Kårsekreterare 
iii. Kårkassör 

iv. Utbildningsledare tillika lotteriföreståndare 
v. Tre (3) övriga ledamöter. 

Alla utom ordförande väljes på två (2) år.  
Hälften väljes på udda årtal och  hälften på jämna årtal enligt turordning. 

j. Val av två (2) ledamöter i föräldraföreningens styrelse eller annat 
organ, om sådana finnes 

k. Val av två (2) myndiga revisorer  
l. Val av revisorer i föräldraförening om sådan finns 

m. Val av valberedning  
n. Fastställande av:  

i. medlemsavgift  

ii. preliminär medlemsavgift för nästkommande  år 
iii. verksamhetsplan  
iv. budget för nästkommande verksamhetsår 

o. Behandling av från kårstyrelsen hänskjutna ärenden 

p. Behandling av förslag som röstberättigad medlem insänt till 
kårstyrelsen minst 2 (två) veckor före årsmötet.  

6. Beslut fattas med enkel majoritet dock med undantag för i §9 och §10 
nämnda frågor. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning. I andra frågor 
gäller den mening som biträdes av ordföranden. Val ska ske med slutna 
röstsedlar om någon så begär. Ledamöterna i kårstyrelsen får inte rösta i 
frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val av revisorer.
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§ 6 Kårstyrelsen 

1) Scoutkårens verkställande organ är kårstyrelsen. 
2) Kårstyrelsen består av kårordföranden, kårsekreterare, kårkassör, 

utbildningsledare samt tre övriga  ledamöter. 

Scoutkårens föräldraförening äger rätt att utse ledamot i kårstyrelsen.  
Inom           eller utom kårstyrelsen kan kaplan, internationell kontaktperson, 
materialförvaltare, stugfogde etc. utses. 

3) Kårordförande och kårkassör skall ha uppnått myndig ålder. 
4) Kårstyrelsen ansvarar för att kårens bokföring och förvaltning är ordnade på 

betryggade sätt. 
5) Kårstyrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsen då så anses 

nödvändigt. 
6) Valbar till kårstyrelsen är medlem som fyllt 16 år och förklarat sig villig att verka 

för rörelsens målsättning. 
7) Kårstyrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, 
utom vid val, då lotten avgör. 

8) Kårstyrelsen bör ha minst 6 protokollförda sammanträden per år. 
9) Kårstyrelsen bereder kårens medlemmar möjlighet till utbildning och utveckling. 
10) Kårstyrelsen har rätt att handla på kårens vägnar gentemot tredje man samt företräda 

kåren inför domstolar och andra myndigheter. 

11) Kårstyrelsen ansvarar för att samtliga kårens medlemmar är registrerade i Scouternas 
medlemsregister samt att uppgifterna om medlemmarna är aktuella.  

12) Styrelsen utser delegate(er) till Scouternas stämma.  

13) Styrelsen utser delegate(er) till distriktsstämman.  

 

§ 7 Ekonomi 

Scoutkåren är gentemot Scouterna en självständig ekonomisk enhet.  
Scoutkårens budget fastställs av årsmötet. Scoutkårens räkenskaper revideras av 
revisorer utsedda av årsmötet. Scoutkårens räkenskaper ska en gång per år 
sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskaperna och tillhörande handlingar som, 
resultaträkningen och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret ska senast tre  
veckor före dagen för årsmötet, överlämnas till revisorerna. Handlingarna ska av 
revisorerna med berättelse över deras granskning återställas till kårstyrelsen senast på  
årsmötet. Revisorerna ska ha den insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden 
som behövs med hänsyn till scoutkårens verksamhet. Revisionsuppdraget gäller för 
tiden intill dess kårstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens 
ledamöter avseende det verksamhetsår som omfattas av revisionen. 
 

§ 8      Firmateckning 

Rätt att företräda scoutkåren och teckna dess firma tillkommer förutom kårstyrelsen 
de personer inom eller utom styrelsen som denna utser. Sådana firmatecknare skall 
ha uppnått myndig ålder. 
 

§ 9      Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar kan beslutas av årsmötet endast. För giltighet fordras 
beslut med 2/3 majoritet. Dessa stadgar och eventuella stadgeändringar skall för 
att äga giltighet godkännas av Scouterna. 
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§ 10 Upplösning 

Beslut om upplösning av scoutkåren kan endast fattas av två (2) på varandra 
följande ordinarie årsmöten. För giltigt beslut fordras 2/3 majoritet vid det sista 
sammanträdandet. 
Då kåren upplöses skall dess egendom fonderas av Norra Smålands Scoutdistrikt 
under 10 år för uppstart av scoutverksamhet i Huskvarna. Om det ej uppstartas 
inom denna tid (10 år) skall det tillfalla annan friluftsverksamhet i Huskvarna eller 
Scouterna. 

mailto:info@huskvarnascout.se

