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Denna policy, som är antagen av kårstämman 2013 är skapad för att vara ett komplement
till Scouternas och kårens stadgar där dessa behöver förtydligas eller förklaras. När detta
dokument skrevs fanns Scouterna stadgar här1 och kårens stadgar här2. Ändringar och
tillägg till policyn beslutas av kårstämman.
Har du frågor om policyn var vänlig kontakta styrelsen på styrelsen@drottningstaden.se.
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http://ssf.scout.se/upload/56585/Filarkiv/Scouternas%20stadgar.pdf
http://drottningstaden.se/om-drottningstaden/stadgar/
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Medlemskap
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 villig att följa scoutlagen eller har avlagt
scoutlöftet.
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.

Avdelningsledare och
ledarassistent
För att få vara avdelningsledare skall man uppfylla följande villkor:


ha gått kursen trygga möten.



ha avgivit scoutlöfte.



förklara sig villig att bedriva scoutverksamhet i samklang med scouternas program.



vara beredd att ta ansvar för barnen.



inneha lämplighet, vilket avgörs av kårstyrelsen.
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Ledarassistent kan den vara som ännu ej hunnit avge scoutlöftet och uttalar sig positivt till
att arbeta i scoutlagens anda. Ledarassistent agerar endast tillsammans med en
avdelningsledare.
Kårstyrelsen ska aktivt arbeta för att alla ledare skall gå utbildningarna BAS, SCOUT och
TG. I enlighet med detta betalar kåren utbildningsavgifter för dessa utbildningar med
undantag för resekostnaderna. Lämpligt är att ha varit avdelningsverksam ett år när man
går BAS och efter tre år ha fullbordat SCOUT. Kårstyrelsen ska aktivt arbeta för att minst
en ledare på varje avdelning skall ha gått SCOUT.

Reimersgården
Kårstyrelsen bestämmer vem som får vara ansvarig för lokalen, oavsett ålder. Normalt sett
är detta de medlemmar över 18 år som har nyckel till scoutgården Den som låser upp har
ansvar för gården tills dess att man låser eller lämnar över ansvaret. Kårstyrelsen avgör
vilka medlemmar som får ha nyckel. Dessa skall ha ett reellt behov av nyckeln kopplat till
scoutverksamheten. Reimersgården är en alkohol-, drog- och rökfri miljö
I lokalen får följande uppehålla sig:


Scouter.



Föräldrar till scouter.



Människor som provar på scouting.



Inhyrd arbetskraft.



Hyresvärd.



Personer som är inbjudna av ansvarig ledare.
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Miljö
Kåren strävar efter att i största möjliga mån källsortera. Efter varje möte skall respektive
avdelningsledare tömma återvinningskärl i tunnorna på gården.
Kåren strävar efter att handla ekologiskt och klimatsmart när det är ekonomiskt
försvarbart. Kåren strävar efter att alla transporter skall vara så miljövänliga som möjligt
och antalet biltransporter minimeras. Kåren strävar också efter att bedriva en hållbar
verksamhet.

Körersättning
Om man kör bil för kårens räkning t ex, kör ett tält för reparation eller köper byggmaterial
till gården, kan man få ersättning för den sträcka man har kört. Körersättningen betalas ut
per kilometer och motsvarar det belopp som skatteverket har bestämt som det
avdragsgilla beloppet för tjänsteresor (1,85kr/km 2013). Detta gör att man slipper betala
skatt på ersättningen.
Det är kårstyrelsen som bestämmer vem som skall få körersättning och för vad. Det kan
därför vara bra att prata med någon i styrelsen i förväg. Generellt sett skall alla
arrangemang bära sina egna kostnader och då är det arrangörerna som bestämmer
körersättningen.
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Alkohol, droger och tobak
I scoutlagen står det att en scout känner ansvar för sig själv och andra. Detta tolkar vi i
kåren som att:


det inte får förekomma någon narkotika på kårens arrangemang.



Samtliga av kårens arrangemang med deltagare under 18 år skall vara alkoholfria.



Endast scouter över 18 år får röka på scouterna. Rökningen ska ske diskret och på
angiven plats och där ingen kan påverkar genom till exempel passiv rökning



endast scouter över 18 år får snusa på scouterna. Scouter över 18 år som snusar
uppmanas att göra det diskret.
.

Scoutklädsel
Sedan 2007 har alla scouter i Sverige en gemensam scoutdräkt.. Kollektionen består av
kort- och långärmad skjorta, kort- och långärmad t-shirt samt pikétröja. Färgen är
petroleumblå. Scouthalsduken är marinblå med scoutmärket i gult längs kanterna. Ledare
uppmanas bära scoutdräkt på scoutmöten, helgaktiviter och läger, särskilt då man syns ute
bland allmänheten. Tänk på att du representerar scouting när du bär scoutdräkten ute
bland allmänheten. Kåren ser också gärna att scouterna bär scoutklädsel i verksamheten.
Vid högtidliga tillfällen är det önskvärt att medlem i kåren bär scoutskjorta, och i andra
hand, annan scoutdräkt.
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Arrangemang
Kårens arrangemang riktar sig till inbjudna personer som är medlemmar i Scouterna. I
undantagsfall kan personer som inte är medlemmar i Scouterna delta på arrangemangen.
Detta bestäms då gemensamt av deltagande ledare.
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