
Stadgar för Uppåkra scoutkår KFUM 
antagna vid årsmöte 2018-02-15 

§ 1 UPPGIFT OCH VERKSAMHETSORT 
Uppåkra scoutkår KFUM med verksamhet i Hjärup, Staffanstorps kommun bedriver scoutverksamhet i 
enlighet med riksorganisationen Scouternas stadgar, och är ansluten till denna organisation samt till 
KFUK-KFUM Sverige. 

§ 2 MEDLEMMAR 
Scoutkårens medlemmar utgörs av scouter, ledare och enskilda personer. Medlemskap i scoutkåren 
beviljas av scoutkårens styrelse eller den styrelsen 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 förklarat sig acceptera Scouternas grundprinciper i 
enlighet med kapitel ett i Scouternas stadgar, samt KFUK-KFUM Sveriges ändamål i enlighet med 2 § i 
KFUK-KFUM Sveriges stadgar. 
 
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 och KFUK-KFUM Sverige. 

§ 3 PATRULLER 
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. 

§ 4 LEDARE 
Ledare ska ha av kårstyrelsen godkänd utbildning samt vara villiga att arbeta enligt scoutförbundets 
målsättning. Ansvarig enhetsledare utses av kårstyrelsen och skall dessutom ha fyllt 18 år. 

§ 5 ÅRSMÖTE 
1. Scoutkårens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls varje år före februari 

månads utgång. Extra årsmöte hålls, om kårstyrelsen eller minst hälften av kårens röstberättigade 
medlemmar så begär.  

2. Kallelse till årsmötet utfärdas av kårstyrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Förslag till 
föredragningslista jämte inkomna motioner och av kårstyrelsen hänskjutna ärenden utsändes till 
samtliga röstberättigade medlemmar senast en vecka före årsmötet. 

3. Rätt att väcka motion till årsmötet tillkommer varje medlem. Motionen skall för att behandlas, vara 
kårstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 

4. Rösträtt tillkommer alla kårens medlemmar. Alla kårens medlemmar har närvaro- och yttranderätt. 
5. Vid ordinarie årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
 a) val av mötets funktionärer 
 b) fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt 
 c) fastställande av föredragningslista 
 d) fastställande av röstlängd 
 e) föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
 f) föredragning av revisionsberättelsen 
 g) fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen 
 h) val av kårordförande och vice kårordförande 
 i) val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 
 j) val av två revisorer 
 k) val av valkommitté 



 l) eventuella övriga val 
 m) fastställande av verksamhetsplan 
 n) fastställande av medlemsavgift och budget 

o)  behandling av i stadgeenlig tid till kårstyrelsen inkomna motioner samt behandling av 
övriga av kårstyrelsen hänskjutna ärenden. 

6. Beslut fattas av enkel majoritet, dock med undantag för i § 9 och § 10 nämnda beslut. Val avgörs vid 
lika röstetal genom lottning. I andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av 
mötesordföranden. Val sker med slutna röstsedlar om någon så begär. 
 

§ 6 KÅRSTYRELSEN 
Kårstyrelsen ansvarar för scoutkårens verksamhet. Detta innebär bland annat att scoutverksamhet bedrivs 
i enlighet med kapitel 1 i Scouternas stadgar samt KFUK-KFUM Sveriges målsättning i enlighet med 2 § 
i KFUK-KFUM Sverige stadgar, att ansvarig ledare finns för varje grupp med självständig verksamhet, 
att kårens medlemmar bereds möjlighet till utbildning och utveckling samt att kårens bokföring och 
förvaltning är ordnade på betryggande sätt. 
1. Scoutkårens verkställande organ är kårstyrelsen. Kårstyrelsen väljs med två undantag av årsmötet.  
2. Kårstyrelsen består av kårordförande och vice kårordförande som väljs på ett år, samt sex övriga 
ledamöter som väljs på två år – normalt hälften varje år. Ytterligare en ledamot utses från kårens 
Utmanaravdelning eller RS-lag. Av ledamöterna ska minst 2/3-delar, däribland kårordförande, vice 
kårordförande och kassör ha uppnått myndig ålder. Vid val bör tillses att de olika verksamhetsgrenarna 
blir representerade. 
Inom styrelsen utses kassör och sekreterare.  
3.  Valbar till kårstyrelsen är medlem som förklarat sig villig att verka för scoutförbundets målsättning. 
4.  Kårstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess medlemmar är närvarande och samtidigt hälften  

av dessa har uppnått myndig ålder. 

§ 7 EKONOMI 
Scoutkåren är gentemot Scouterna en självständig ekonomisk och juridisk enhet.  
Scoutkårens räkenskapsår följer kalenderår. 
Årsmötet beslutar om förvärv och överlåtelse samt inteckning i fast egendom. 

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

§ 9 UPPGIFTER TILL SCOUTERNAS CENTRALA MEDLEMSREGISTER SAMT 
MEDLEMSAVGIFTER TILL FÖRBUND OCH DISTRIKT 

Kårstyrelsen ansvarar för att samtliga kårens medlemmar är registrerade i Scouternas medlemsregister 
samt att uppgifterna om medlemmarna är aktuella. Medlemmarna ska betala beslutad avgift till kår, 
riksorganisationer samt eventuellt distrikt och region. Scouternas styrelse ansvarar för att varje medlem 
faktureras medlemsavgift till riksorganisationen Scouterna, eventuell distriktsavgift och om kåren så 
önskar, kåravgift. KFUK-KFUM Sverige ansvarar för att medlemmar faktureras medlemsavgift till 
KFUK-KFUM Sverige samt i tillämpliga fall regionsavgift. Kåren är betalningsskyldig för registrerade 
medlemmars avgifter till riksorganisationerna. 

§ 10 STADGEÄNDRING 
Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas av ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fordras 2/3 majoritet. 
Dessa stadgar och eventuella stadgeändringar skall för att äga giltighet godkännas av scoutstyrelsen. 
Beslut av ändring i stadgarna skall meddelas Scouternas styrelse och KFUK-KFUM Sveriges styrelse. 



 

§ 11 UPPLÖSNING 
Scoutkårer upplöses genom likvidation. Beslut om upplösning av scoutkåren kan endast fattas av två på 
varandra följande årsmöten med minst fyra veckors mellanrum. Ett av årsmötena skall vara ordinarie. För 
giltigt beslut fordras 2/3 majoritet vid det sista årsmötet. 
Under likvidationsförfarandet gäller kårens stadgar. Vid det sista årsmötet utses likvidatorer, vilka kan 
vara styrelseledamöter. Likvidatorernas uppgift är att realisera kårens tillgångar, för att lösa scoutkårens 
eventuella skulder och därefter fördela kårens egendom. 
Vad som återstår sedan skulderna betalats kan efter årsmötets beslut tillfalla annan scoutkår. I annat fall 
skall återstoden tillfalla den krets scoutkåren tillhört, eller om denna ej längre existerar, Scouterna. 
Beslut om upplösning ska meddelas Scouternas styrelse såväl som KFUK-KFUM Sveriges styrelse. 
 


