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Kapitel 1 
Kårens uppgift och verksamhet 

 
Uppgift  1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet 

med Svenska Scoutförbundets stadga. 
 
Medlemmar 1:2:1 Medlemskap i Morlanda scoutkår beviljas av kårstyrelsen eller 

ansvarig avdelningsledare. För att medlemskap skall beviljas 
fodras: 

 
  Att sökande betalar den av kårstämman fastslagna 

medlemsavgiften 
 
  Att sökande som inte fyllt 15 år erhållit målsmans godkännande 
 
 1:2:2 Utöver ordinarie medlemskap kan kåren ha stödmedlemmar. 
 
Uteslutning 1:3 Kårstyrelsen kan utesluta medlem som av särskilda skäl inte bör 

tillhöra kåren. Beslut om uteslutning skall anmälas till och får 
överklagas hos förbundsstyrelsen. 

 
 

Kapitel 2 
Kårens ledning och organisation 

 
Kårstämman 2:1:1 Morlanda Scoutkårs högst beslutande organ är kårstämman 
 
 2:1:2 Kårstämmans beslut verkställs av kårstyrelsen 
   
Avdelningar 2:2 Scoutkårens medlemmar indelas i miniorscouter, juniorscouter, 

patrullscouter seniorscouter och roverscouter. Dessa avdelningar 
består av en eller flera patruller samt en ansvarig ledare och 
eventuella hjälpledare 

 
Firmateckning  2:3 Kårstyrelsen skall utse en ledamot i styrelsen eller annan medlem 

att teckna scoutkårens firma. Denna person skall vara myndig och 
kan förbindas med föreskrift om att rätten till firmateckning endast 
får utövas gemensamt av två eller flera personer 
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Kapitel 3 
Kårstämman 

 
Befogenheter  3:1 Kårstämman är kårens högst beslutande organ. 
 
Sammanträden  3:2 Kårstämman sammanträder minst en gång per termin 
 
Utlysande  3:3 Kallelse till möte med kårstämman skall utfärdas av kårstyrelsen 

senast två veckor före mötet till dem som enligt 3:4:1 och 3:4:2 har 
rätt att närvara vid mötet. Föredragningslista skall bifogas kallelsen 

 
Närvarorätt och 3:4:1 Närvaro och yttranderätt på möte med kårstämman har: 
Yttranderätt  Ordinarie medlem 
  Stödmedlem 
  Revisorer och revisorsuppleanter i frågan om deras granskning 
  Avgången kårstyrelseledamot i frågan om dennes ansvarsfrihet 
  Ledamot från Göteborgs scoutdistrikts styrelse 
  Ledamot från Svenska Scoutförbundets styrelse 
 
 3:4:2 Kårstämman kan besluta om att adjungera annan person för mötet. 
 
Röstning 3:5:1 Rätt att rösta vid möte med kårstämman har samtliga ordinarie 

medlemmar som betalat medlemsavgift samt har fyllt 12 år eller är 
medlem av patrullscoutavdelningen. 

 
 3:5:2 För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman 

gäller: 
  Att varje berättigad har en röst 
  Att rösträtt inte får utövas genom ombud 
  Att beslut fattas genom öppen omröstning, men att val, om någon 

berättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning. 
  Att som kårstämmans beslut gäller den mening som har flest röster 
  Att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av 

mötesordföranden, utom vid val då lotten avgör. 
 
 3:5:3 Ledamöterna i kårstyrelsen får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet 

för sin förvaltning eller vid val av revisorer och revisorsuppleanter. 
 
Beslutsförhet  3:6 Kårstämman är beslutmässigt om mötet är behörigt utlyst enligt 

stadgans kapitel 3:3 
 
Motion  3:7 Varje medlem äga rätt att väcka motion till kårstämman. Medlem 

som önskar ta upp fråga på föredragningslistan skall anmäla detta 
skriftligen till kårstyrelsen senast sju dagar före möte med 
kårstämman. 
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Protokoll  3:8 Vid möte med kårstämman skall det genom kårstyrelsens försorg 
föras protokoll. Detta skall justeras av mötesordföranden samt två 
justeringspersoner och vara anslaget senast en månad efter mötet. 

 
Vårstämma  3:9 Möte med kårstämman på våren skall årligen hållas senast 31 maj. 

Följande ärenden skall behandlas: 
 

1. Val av mötesordförande 
2. Justering av röstlängden 
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
4. Frågan om kårstämman behörigen sammankallats 
5. Föredragning av kårstyrelsen verksamhetsberättelse, 

resultaträkningen, balansräkningen samt 
revisionsberättelsen avseende närmast föregående 
verksamhetsår 

6. Fråga om fastställande av balansräkningen samt om 
beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter 
avseende närmast föregående verksamhetsår 

7. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den 
fastslagna balansräkningen 

8. Behandling av motioner till kårstämman 
9. Fastställande av budget och medlemsavgift för det närmast 

följande verksamhetsår 
10. Val av revisorer och revisorsuppleanter 

 
Höststämma  3:10 Möte med kårstämman på hösten skall årligen hållas senast 30 

november. Följande ärenden skall behandlas: 
 
1. Val av mötesordförande 
2. Justering av röstlängden 
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
4. Frågan om kårstämman behörigen sammankallats 
5. Val av styrelseledamöter 
6. Behandling av motioner inkomna till kårstämman. 
7. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för 

nästkommande verksamhetsår samt suppleanter för dessa 
 
 
Extra möte 3:11 Extra möte med kårstämman skall hållas om kårstyrelsen anser det 

nödvändigt, eller om minst 25 eller en fjärdedel av kårens 
medlemmar begär det, och då inom en månad efter framställning 
av detta till kårstyrelsen. Vid mötet får endast förekomma de 
ärenden som anges i kallelsen till mötet. 
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Kapitel 4 
Kårstyrelsen 

 
Befogenheter  4:1:1 Kårstyrelsen handhar den verkställande ledningen av kårens 

verksamhet 
  
 4:1:2 Kårstyrelsen har rätt att handla på kårens vägnar gentemot tredje 

man samt företräda kåren inför domstolar och andra myndigheter. 
 
Sammansättning 4:2 Kårstyrelsen består av kårordförande, vice kårordförande, kassör, 

sekreterare samt minst en övrig ledamot. Av ledamöterna ska minst 
hälften däribland kårordförande, vice kårordförande samt kassör 
vara myndiga. 

 
Ansvarighet  4:3  Kårstyrelsen ansvarar inför kårstämman för kårens ekonomi och 

verksamhet. 
 
Styrelsemöte  4:4:1 Kårstyrelsen sammanträden minst fyra gånger om året efter 

kallelse av kårordföranden 
 
 4:4:2 Styrelseledamot äger rätt att hos kårordförande kräva utlysande av 

styrelsemöte 
 
 4:4:3 Vid styrelsemöte äger, förutom ordinarie ledamöter, en 

representant från varje avdelning närvaro och yttranderätt 
 
 4:4:4 Kårstyrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är 

närvarande och samtidigt hälften av de närvarande, däribland 
mötesordföranden, är myndiga 

 
 4:4:5 Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har 

mötesordföranden utslagsröst, förutom vid val då lotten avgör.  
 
Mandatperiod  4:5 Ledamöter i kårstyrelsen väljs, om inte kårstämman beslutar 

annorlunda, för en period av två år. 
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Kapitel 5 
Redovisning och revision 

 
Årsredovisning  5:1:1 Scoutkårens räkenskaper ska en gång per år sammanfattas i 

fullständigt bokslut 
 
 5:1:2 Räkenskaperna och tillhörande handlingar som 

verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för 
det senast verksamhetsåret ska senast två månader efter 
verksamhetsårets utgång överlämnas till revisorerna. Handlingarna 
ska av revisorerna med berättelse över deras granskning återställas 
till kårstyrelsen senast tre månader efter verksamhetsårets utgång 

 
 5:1:3 Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och 

revisionsberättelsen ska av styrelsen läggas fram för kårstämman. 
 
 5:1:4 Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och 

revisionsberättelsen samt kårstämmans protokoll med beslut i 
frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter ska av 
styrelsen inom fyra veckor efter vårstämman insändas till 
distriktsstyrelsen. 

 
Revisorer och  5:2:1 
revisorsuppleanter  Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av 

en eller, om kårstämman så beslutar, två revisorer. För varje 
revisor ska finnas en suppleant. 

 
 5:2:2 Revisorer och revisorsuppleanter ska vara myndiga. De ska ha den 

insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden som krävs med 
hänsyn till kårens verksamhet 

 
 5:2:3 Revisoruppdraget gäller för tiden intill dess kårstämman beslutat i 

frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsen ledamöter avseende det 
verksamhetsår som omfattas av revisionen. 

 
 

Kapitel 6 
Uppgifter till förbund och distrikt 

 
Medlemmar  6:1 Kårstyrelsen skall fortlöpande skicka in uppgifter om kårens 

medlemmar till förbundets medlemsförteckning. 
 
Avgifter  6:2 Kåren är betalningsskyldig för registrerade medlemmars avgifter 

och ska betala in dessa till distrikt och förbund 
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Kapitel 7 

Upplösning, sammanslagning och försättande av kår i vila 
 
Upplösning  7:1 Förbundsstyrelsen kan, efter kårstämmans beslut och i samråd med 

distriktsstyrelsen, upplösa scoutkåren och ska därvid besluta om 
kårens tillgångar. Om scoutkåren inte betalt medlemsavgift till 
distrikt och förbund kan förbundsstyrelsen efter samråd med 
distriktsstyrelsen upplösa kåren. 

 
Sammanslagning 7:2 Vid sammanslagning med annan scoutkår skall efter bägge berörda 

scoutkårers kårstämmobeslut förbundsstyrelsen meddelas, som i 
samråd med distriktsstyrelsen fastställer sammanslagningen 

 
Vilande scoutkår 7:3:1 Om scoutkåren av tillfälliga orsaker inte kan bedriva verksamhet 

kan kåren, med angivande av orsak, anmäla till distrikt och 
förbund att kåren är vilande. 

 
 7:3:2 Vilande scoutkår ska ha minst tre medlemmar registrerade i 

förbundets medlemsförteckning och för dessa skall medlemsavgift 
betalas. 

 
 7:3:3 För vilande scoutkår skall distriktet utse en förvaltare, som inför 

distriktsstyrelsen ansvarar för scoutkårens förvaltning. Förvaltaren, 
som ska vara registrerad medlem i Svenska Scoutförbundet, fullgör 
de uppgifter vilka normalt åligger kårstämma och kårstyrelse. 
Förvaltningen ska årligen revideras genom distriktets försorg 

 
 7:3:4 Om scoutkåren inte återupptagit sin verksamhet inom två år från 

det att förvaltare förordnades, ska distriktsstyrelsen anmäla detta 
till förbundsstyrelsen för behandling av frågan om scoutkårens 
upplösning. Före anmälan ska förvaltaren underrätta samtliga 
registrerade medlemmar i den vilande scoutkåren. 

 
 

Kapitel 8 
Ändringsfrågor 

 
Stadgeändringar 8:1:1 Ändring av eller tillägg till denna stadga kan endast göras av 

kårstämman och om två tredjedelar av de närvarande är om 
beslutet ense under två på varandra följande kårstämmomöten med 
minst 30 dagars mellanrum och den föreslagna ändringen varit 
anslagen med kallelsen 

 
 8:1:2 Ändringar eller tillägg till denna stadga ska godkännas av 

distriktsstyrelsen 
 
Rättelser  8:2 Redaktionella ändringar, så som korrigering av felaktig numrering 

eller stavfel må göras av kårordförande. 
 


