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Förbundsstyrelsens förord 
Det extra förbundsmötet 12 maj 2012 är en historisk händelse i NSF:s historia. Inte bara är 
det första gången vi håller ett extra förbundsmöte, det är också en stor och viktig fråga som 
ska behandlas: vilken roll vill NSF ta i det nya Scout-Sverige som har vuxit fram de senaste 
tio åren?  

Oavsett ståndpunkt i frågan är vi nog alla överens om att mötets utgång kommer att få stora 
konsekvenser för NSF. Det är därför förbundsstyrelsen presenterar detta dokument som 
innehåller förslag till justeringar i förslaget till avtalstext. Tack vare engagerade medlemmars 
bidrag till tankeverksamheten har vi upptäckt möjligheter att höja avtalets kvalitet ännu mer.  

Några justeringar är av mer språklig karaktär, på så sätt hoppas vi undkomma upplevd 
otydlighet och tidsödande ordklyveri. Andra justeringar menar vi påtagligt höjer NSF:s 
status i avtalet. Samtliga är till NSF:s favör. Därför är det vår förhoppning att alla 
mötesdeltagare kan bli överens om justeringarnas lämplighet. Scouterna Riksorganisationen 
har rakt av accepterat allt som vi har bett om.  

Vi beklagar att vi förmedlar denna information så sent. Vårt syfte är att optimera möjligheten 
för ett bra samtal och konstruktiva diskussioner. Det finns mängder med framtida scouter 
som kommer att påverkas av vårt beslut. Må allas vår klokhet räcka till. 

 

Förbundsstyrelsen 

2012-05-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur påverkar detta dokument förbundsmötet? 

Eftersom dokumentet rymmer ett förslag till ett justerat avtalsförslag kommer mötets ombud 
tillfrågas om dokumentet kan hanteras som ett tredje alternativ. Om två tredjedelar eller fler 
ombud svarar ja på den frågan så kan mötet sedan säga ja till a) ursprungsförslaget b) det 
extraordinära förslaget eller c) avslag. Även det beslutet tas med kvalificerad majoritet. 

Oavsett vilket beslut som fattas finns möjligheten att göra medskick till förbundsstyrelsens 
fortsatta arbete. 

❦ 
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Justeringsförslag i respons till medlemmars kommentarer, 
godkända av Scouterna Riksorganisationen 

Nedan följer de ändringsförslag av förslaget till samverkansavtal1 som genomförts efter att 
handlingar till NSF:s extra förbundsmöte 2012 gått ut till kårerna. 

De nya skrivningarna markeras av färgade rutor. I de fall styckets innebörd förändrats är 
nyckelorden markerade med fetstil. 

 

§ 4 Administration – ändring 1 

Originaltext i § 4.1 Anslutning av medlemmar 

Om en scoutkår som är medlem Scouterna ansöker om medlemskap i NSF ska NSF:s styrelse 
godkänna detta. 

Förtydligande bekräftat av Scouterna Riksorganisationen 

 
 

§ 4 Administration – ändring 2 

Originaltext i § 4.2 Medlemsregister 

Enligt definitionen av medlemskap i Scouterna skall varje medlem finnas upptagen i 
Scouternas medlemsregister. (Scouternas stadgar 2011-11-20 § 4.1) 

Scouternas styrelse ansvarar för att det finns medlemsregister. En samverkansorganisation 
kan administrera medlemsregister för anslutna scoutkårer. Scoutkårer ansvarar för att 
informationen i medlemsregistret är korrekt för de medlemmar som är anslutna till kåren. 
(Scouternas stadgar 2011-11-20 § 4.4) 

NSF administrerar sina medlemmar i ett medlemsregister. NSF säkerställer att alla NSF:s 
medlemmar finns upptagna i ett medlemsregister. Vid anslutningstillfället finns NSF:s 
medlemmar i ett eget register, Madicken, och NSF har valt att låta varje scoutkår som är 
medlem i NSF själv administrera informationen om scoutkårens medlemmar i registret. NSF 
vill även fortsättningsvis att scoutkåren administrerar sina medlemsuppgifter i Scouternas 
medlemsregister d.v.s. NSF kommer inte att administrera informationen åt kårerna. 

Information om scoutkårer och medlemmar i NSF förs över till Scouternas medlemsregister i 
samverkan mellan parterna. Formerna för att föra över informationen till Scouternas 
medlemsregister kommer att utredas vidare. 

Parterna är skyldiga att dela information om medlemmar från medlemsregistren med 
varandra d.v.s. Scouterna har rätt att ta del av och använda sig av information om sina 
medlemmar då de finns i NSF:s medlemsregister och NSF har rätt att ta del av och använda 
sig av information om sina medlemmar då de finns i Scouternas medlemsregister. 

                                                        
1 Samverkansavtal NSF 20120417 

Scoutkår som önskar inträde i NSF ansöker om detta hos NSF:s styrelse. 
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Språkförbättring samt ändring bekräftad av Scouterna Riksorganisationen 

 
 

§4 Administration – ändring 3 

Originaltext i § 4.5 Utträde 

Om en scoutkår utträder ur Scouterna upphör medlemskapet i NSF 

samtidigt. En förening som inte längre är medlem i Scouterna har inte längre rätt att bedriva 
scoutverksamhet. Scoutkår som utträder ur NSF fortsätter att vara medlem i Scouterna till 
dess att utträde begärs. 

Ändring bekräftad av Scouterna Riksorganisationen 

 
 

§ 5 Lokal samverkan – ändring 

Originaltext, sista stycket i § 5.2 Distrikt 

NSF har geografiska distrikt som NSF:s scoutkårer ingår i. NSF:s scoutkårer har också en 
möjlighet att ansluta sig till Scouternas distrikt om de så önskar. NSF uppmuntrar sina 
scoutkårer att samarbeta med (eller om de så även önskar ansluta sig till) Scouternas distrikt 
för det område där scoutkåren har sitt säte. Om ett NSF-distrikt avvecklas skall NSF-kårerna 
begära medlemskap i ett annat distrikt eller i Scouternas distrikt. 

Enligt definitionen av medlemskap i Scouterna skall varje medlem finnas upptagen i 
Scouternas medlemsregister. (Scouternas stadgar 2011-11-20 § 4.1) 
 

Scouternas styrelse ansvarar för att det finns medlemsregister. En 
samverkansorganisation kan administrera medlemsregister för anslutna scoutkårer. 
Scoutkårer ansvarar för att informationen i medlemsregistret är korrekt för de 
medlemmar som är anslutna till kåren. (Scouternas stadgar 
2011-11-20 § 4.4) 
 

NSF ansvarar för att medlemmar och kårer finns i ett medlemsregister, vid 
anslutningstillfället benämnt Madicken. Information om scoutkårer och medlemmar i 
NSF förmedlas till Scouternas medlemsregister i samverkan mellan parterna. Ingen kår 
ska behöva hantera mer än ett register. NSF har rätt att ta del av och använda sig av den 
information om de egna medlemmar som finns i Scouternas medlemsregister. Formerna 
för detta kommer att utredas vidare. 
 
För riktlinjer kring kommunikation till respektive medlemmar, se § 6.5 
Medlemskommunikation. 

 

Scoutkår som utträder ur NSF fortsätter att vara medlem i Scouterna till dess att utträde 
begärs. En förening som utträder ur Scouterna förlorar rätten att benämna sin 
verksamhet scouting eller annat namn inkluderande ordet scout i någon form. 
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Ändring bekräftad av Scouterna Riksorganisationen 

 
 

§ 6 Kommunikation - ändring 

Originaltext i § 6.5 Medlemskommunikation 
Scouterna har rätt att kommunicera direkt med alla medlemmar. Detta sker genom de 
kanaler man finner lämpliga så som egen hemsida, egna tidningar, e-post, kårutskick osv. 
Kommunikationen till medlemmar inom NSF bör samordnas mellan NSF och Scouterna för 
att underlätta för medlemmarna. Parterna kan åta sig att administrera denna 
kommunikation för den andra parten då det är lämpligt. 
Kommunikation till hela scoutrörelsen sker via Scouterna. 

Ändring bekräftad av Scouterna Riksorganisationen 

 

 

§ 7 Samverkan - ändring 

Originaltext i § 7.1 Avstämning mot avtalet 

Scouternas och NSF:s styrelser utser minst varsin person som är kontaktperson för löpande 
kontakt om samarbetet. 

Språklig förbättring bekräftad samt Scouterna Riksorganisationen 

 
 

NSF har geografiska distrikt som NSF:s scoutkårer ingår i. NSF beslutar själva om 
denna organisering av distrikt. 

NSF:s scoutkårer kan ansluta sig till Scouternas distrikt om de så önskar. NSF 
uppmuntrar sina scoutkårer till att samverka med (eller om de så även önskar ansluta sig 
till) Scouternas distrikt för det område där scoutkåren har sitt säte. Om ett NSF-distrikt 
avvecklas bör NSF-kårerna begära medlemskap i ett annat distrikt eller i Scouternas 
distrikt. 

 

Scouterna har rätt att kommunicera direkt med alla medlemmar. Detta sker genom de 
kanaler man finner lämpliga så som egen hemsida, egna tidningar, e-post, kårutskick 
osv. 
Kommunikationen till medlemmar inom NSF skall samordnas mellan NSF och 
Scouterna för att underlätta för medlemmarna. Parterna kan åta sig att administrera 
denna kommunikation för den andra parten då det är lämpligt. 
Kommunikation till hela scoutrörelsen sker via Scouterna. 

 

Scouternas respektive NSF:s styrelse utser minst en kontaktperson vardera. Dessa för 
löpande en dialog om samverkandet. 
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Justerat förslag till samverkansavtal 
Detta avtal ingås med anledning av att Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds och 
riksorganisationen för alla scouter i Sverige; Scouterna vill samverka. Syftet med avtalet är 
att reglera relationer och samverkan mellan Scouterna och Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund. 

 

§ 1 Parter 

Detta samverkansavtal (”Avtalet”) tecknas mellan Svenska Scoutförbundet (under 
namnändring, organisationsnummer 802006-2942), nedan kallad Scouterna, och 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (organisationsnummer 802006-1001), nedan kallad NSF. 

 

§ 2 Bakgrund 

§ 2.1 Scouterna 

Scouterna är en ideell förening som organiserar scoutrörelsen i Sverige enligt dessa stadgar 
och på uppdrag av World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) och World 
Organization of the Scout Movement (WOSM). Organisationen är partipolitiskt och religiöst 
obunden (Scouternas stadgar 2011-11-20 § 1.1). Scouternas syfte är att utveckla barn och 
unga till trygga och ansvarsfulla medborgare, i såväl det lokala som globala samhället. Detta 
sker med scoutmetoden som pedagogisk grund och utifrån de värderingar som uttrycks i 
scoutlag och scoutlöfte (Scouternas stadgar 2011-11-20 § 1.2). 

§ 2.2 Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) är en sammanslutning av scoutkårer i Sverige, som 
ansluter sig till Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds målsättning, samt bestämmelser som 
gäller verksamhet ansluten till Svenska Scoutrådet (NSF:s stadgar 2010-10-31 § 1). NSF är 
religiöst neutralt och partipolitiskt obundet, samt anslutet till Svenska Scoutrådet (SSR), 
World Organisation of the Scout Movement (WOSM), World Association of Girl Guides and 
Girl Scouts (WAGGGS) samt Världsorganisationen IOGT (NSF:s stadgar 2010-10-31 § 1). 

NSF bedriver sitt arbete i nära samverkan med IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund 
(UNF) och IOGT-NTO:s Juniorförbund (JUN). De fyra förbunden betecknas sammantaget 
IOGT-NTO-rörelsen. Förbunden, som är IOGT-NTO-rörelsens fyra organisationsgrenar, 
utgår i sin verksamhet från samma grundsatser och program (NSF:s stadgar 2010-10-31 § 1). 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds målsättning är att ge individen tillfälle till personlig 
utveckling i en för ålder och mognad avpassad verksamhet. 

§ 2.3 Parternas samarbete 

Nykterhetsrörelsen har bedrivit scoutverksamhet sedan 1900-talets början. Formerna för 
samarbetet med övriga scoutförbund i Sverige har förändrats över tid. Samarbete mellan 
scoutförbunden har alltid varit ett inslag. Sedan slutet av 1990-talet har samverkan mellan 
förbunden genom paraplyorganisationen Svenska Scoutrådet ökat allt mer. 2006 fattade 
scoutförbunden beslut om en gemensam strategi mot framtiden, Färdplan för framtiden. 

Sedan ett par år pågår ett arbete med att hitta nya former för att organisera scoutrörelsen i 
Sverige. Att NSF blir en samverkansorganisation till Scouterna är därför en naturlig 



Extraordinära handlingar till extra NSF:s förbundsmöte 2012-05-12 

 7 

utveckling av en process som drivits gemensamt av de fem scoutförbund som finns vid 
avtalets undertecknande. 

§ 2.4 Samverkansorganisation 

§ 2.4.1 Kriterier för samverkansorganisation 

Enligt Scouternas stadgar kan en idéburen organisation genom ett avtal med Scouterna 
organisera scouter inom sin organisation. Förutsättningen är att organisationen är 
demokratiskt uppbyggd, partipolitiskt obunden samt delar grundläggande värderingar med 
Scouterna. (Scouternas stadgar 2011-11-20 § 3.1) 

En samverkansorganisation får inte utestänga någon från medlemskap i scoutverksamheten 
på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion, etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning. (Scouternas stadgar 2011-11-20 § 3.1) 

Scouterna och NSF har tagit del av varandras stadgar och konstaterat att grundläggande 
förutsättningar föreligger för ingående av samverkansavtal. 

En samverkansorganisation kan utöver kriterierna i § 3.1 själv besluta om ytterligare 
medlemskriterier. (Scouternas stadgar 2011-11-20 § 3.2). NSF beskriver sina medlemskriterier 
på följande sätt: 

”Medlem i NSF är var och en som erhållit medlemskap i någon av förbundets scoutkårer och 
erlagt av scoutkåren fastställd medlemsavgift eller erhållit fristående medlemskap och erlagt 
av förbundet fastställd medlemsavgift (NSF:s stadgar 2010-10-31 § 3). 

Den som under året fyller lägst tolv år och som redan är eller önskar inträda som medlem i 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund skall avge följande medlemsförbindelser: 

• Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen. 

• Jag lovar att så länge jag är medlem göra mitt bästa för att främja Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbunds syften sådana de framgår i målsättningen. Jag lovar också att leva helnyktert, 
d.v.s. att ej använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, och ej 
heller använda narkotika eller andra gifter med berusande effekt.”  
(NSF:s stadgar 2010-10-31 § 3) 

 

§ 3 Ekonomi 

§ 3.1 Medlemsavgifter 

Medlem i NSF skall automatiskt även bli medlem i Scouterna. Medlem i Scouterna skall till 
Scouterna betala medlemsavgift i enlighet med beslut vid Scouternas stämma. 
Medlemsavgiften tas ut av varje medlem. Scoutkår, distrikt eller samverkansorganisation 
kan välja att subventionera hela eller delar av medlemsavgiften. Samverkansorganisation 
kan även välja att ta ut egen medlemsavgift.  

Om en scoutkår utträder ur Scouterna är medlemsavgiften inte återbetalningsbar.  

Medlemsavgiften till Scouterna är avsedd att bland annat täcka det arbete inom Scouterna 
som är gemensamt för alla scouter i form av utveckling, gemensam kommunikation, extern 
kommunikation och central administration samt medlemskap i världsorganisationerna 
WOSM och WAGGGS. Verksamhetsstödet till scoutkårer är tänkt att i första hand 
finansieras genom statsbidrag. Medlemsavgiftens storlek och verksamhetens omfattning 
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beslutas på Scouternas stämma. 

NSF kan välja att ta ut en egen medlemsavgift. NSF ansvarar för att samla in 
medlemsavgifter från enskilda medlemmar för medlemskap i Scouterna i samband med 
insamling av medlemsavgifter till NSF. NSF skall till Scouterna utbetala en summa 
motsvarande uppburna medlemsavgifter i Scouterna senast 60 dagar efter inbetalning från 
medlem. NSF ansvarar för att driva in obetalda medlemsavgifter för Scouternas räkning.  

NSF är vid avtalets tecknande en del av scoutrörelsen via sitt medlemskap i Svenska 
Scoutrådet. Medlem som redan är ansluten, eller under 2012 ansluts till scoutrörelsen via 
NSF:s medlemskap i Svenska Scoutrådet, är undantagen från att betala medlemsavgift till 
Scouterna under 2012. 

§ 3.2 Statsbidrag och stöd till scoutkårer 

En del av Scouternas nationella verksamhet finansieras via statsbidrag. Statsbidraget 
används till exempel för att finansiera den regionala strukturen med regionala kanslier samt 
konsulentstöd till scoutkårerna. 

NSF väljer att själv ansöka om och administrera statsbidraget för sina medlemmar. Detta 
innebär att NSF själv tillhandahåller och ansvarar för stöd till de scoutkårer som är anslutna 
till NSF. Scouterna tillhandahåller inte detta stöd till scoutkårer anslutna till NSF. 

 

§ 4 Administration 

§ 4.1 Anslutning av medlemmar 

Samverkan med Scouterna grundar sig på att alla medlemmar inom en 
samverkansorganisation som bedriver scoutverksamhet ska vara medlemmar i Scouterna. 
Anslutning sker antingen genom individuellt ställningstagande eller kollektivt via 
samverkansorganisationen. Medlemskapet är dock alltid individuellt. (Scouternas stadgar 
2011-11-20 § 3.2)  

I samband med att NSF vid detta avtals undertecknande blir en samverkansorganisation till 
Scouterna ansluts alla nuvarande medlemmar till Scouterna. Scoutkårens stadgar (för 
scoutkår se § 5.1 i detta avtal) skall godkännas av Scouternas styrelse vid scoutkårens inträde 
och vid stadgeändring innan denna träder i kraft. (Scouternas stadgar 2011-11-20 § 7.3) 

NSF kommer att, i samband med anslutningen som samverkansorganisation till Scouterna, 
att inför en normalstadga för scoutkårer i NSF. Normalstadgan måste godkännas av 
Scouternas styrelse. Då normalstadgan godkänts delegerar Scouternas styrelse rätten till 
NSF:s styrelse att behandla och godkänna stadgar för scoutkår som begär inträde i Scouterna 
och NSF, så länge de antar normalstadgan för scoutkår i NSF. Om en scoutkår vill anta 
tillägg eller förändringar i normalstadgan ska båda organisationerna godkänna dessa tillägg. 
Vid tveksamhet över om en NSF-kårs stadgar motsvarar Scouternas stadgar har Scouterna 
slutlig bedömningsrätt.  

Scoutkår som önskar inträde i NSF ansöker om detta hos NSF:s styrelse. 
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§ 4.2 Medlemsregister 

 

§ 4.3 Uppgifter i medlemsregistret 

Båda parter är skyldiga att följa Personuppgiftslagen (PUL) när det gäller uppgifter 
registrerade i medlemsregistret. Vid insamling av information till medlemsregister skall det 
framgå att informationen kommer att delas mellan parterna. 

§ 4.4 Försäkringar 

NSF ansvarar för att en medlemsförsäkring för dess medlemmar finns. 

§ 4.5 Utträde 

 
 

§ 5 Lokal samverkan 

§ 5.1 Scoutkårer 

Scoutkår är scoutverksamheten i en förening ansluten till riksorganisationen. I de fall 
föreningen även har annan verksamhet än scoutverksamhet, och separat kårstyrelse saknas, 
utgör föreningens styrelse kårstyrelsen. Anslutning av scoutkår sker efter beslut av 
Scouternas styrelse. (Scouternas stadgar 2011-11-20 § 7.1) 

En scoutkår kan vara ansluten till en eller flera samverkansorganisationer. (Scouternas 
stadgar 2011-11-20 § 7.1) 

Rättigheter och skyldigheter som åligger scoutkår samt enskild medlem inom NSF definieras 
i Scouternas samt NSF:s stadgar. 

Enligt definitionen av medlemskap i Scouterna skall varje medlem finnas upptagen i 
Scouternas medlemsregister. (Scouternas stadgar 2011-11-20 § 4.1) 
 

Scouternas styrelse ansvarar för att det finns medlemsregister. En 
samverkansorganisation kan administrera medlemsregister för anslutna scoutkårer. 
Scoutkårer ansvarar för att informationen i medlemsregistret är korrekt för de 
medlemmar som är anslutna till kåren. (Scouternas stadgar 
2011-11-20 § 4.4) 
 

NSF ansvarar för att medlemmar och kårer finns i ett medlemsregister, vid 
anslutningstillfället benämnt Madicken. Information om scoutkårer och medlemmar i 
NSF förmedlas till Scouternas medlemsregister i samverkan mellan parterna. Ingen kår 
ska behöva hantera mer än ett register. NSF har rätt att ta del av och använda sig av den 
information om de egna medlemmar som finns i Scouternas medlemsregister. Formerna 
för detta kommer att utredas vidare. 
 
För riktlinjer kring kommunikation till respektive medlemmar, se § 6.5 
Medlemskommunikation. 

 

Scoutkår som utträder ur NSF fortsätter att vara medlem i Scouterna till dess att utträde 
begärs. En förening som utträder ur Scouterna förlorar rätten att benämna sin 
verksamhet scouting eller annat namn inkluderande ordet scout i någon form. 
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§ 5.2 Distrikt 

Scoutkårer organiseras i distrikt reglerade i Scouternas stadgar och/eller motsvarande 
struktur inom en samverkansorganisation. Medlemskap i scoutdistriktet beviljas av 
distriktsstyrelsen. (Scouternas stadgar 2011-11-18 § 8.2) 

Distriktets uppgift är att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska 
område. Distriktet stödjer kårerna efter deras önskemål och behov. Detta sker genom att 
erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för rover- 
och utmanarscouter. Distriktsstyrelsen ansvarar för att distriktets bokföring och förvaltning 
sker på ett betryggande sätt. (Scouternas stadgar 2011-11-18 § 8.3) 

 

§ 5.3 Regioner 

Scouternas stödstruktur är indelat i regioner. Regionen är en del av den nationella 
organisationen och finansieras till stor del via statsbidrag. Scouterna vill i möjligaste mån 
sträva efter en regional samverkan när det gäller lokaler och arbetsledning av personal så väl 
som ideell samverkan. Då NSF uppbär eget statsbidrag tar scoutkårer inom NSF ej del av 
stödstrukturen i regionerna. 

 

§ 6 Kommunikation 

§ 6.1 Scouternas varumärke 

Samverkansorganisationen NSF får genom detta avtal rätten att använda namnet Scouterna 
och Scouternas varumärke i sin kommunikation. Det innebär en skyldighet att följa 
”Riktlinjer för Scouternas grafiska profil”, som uppdateras årligen. ”Riktlinjer för Scouternas 
grafiska profil” finns till som ett stöd för alla som kommunicerar kring Scouterna och bör 
utformas på ett sådant sätt. 

I ”Riktlinjer för Scouternas grafiska profil” finns angivet hur Scouternas symboler får 
användas liksom Scouternas logotyp, färg och typsnitt. Vidare definieras huvudbudskap för 
Scouternas kommunikation, samt direktiv kring användning av bilder och färger. 
Kommunikation där namnet Scouterna använder får ej gå emot Scouternas värderingar. 

Scoutkårer får automatiskt rätten att använda namnet Scouterna och dess varumärke i sin 
kommunikation genom sitt medlemskap i Scouterna. 

§ 6.2 NSF:s varumärke 

Scouterna har genom detta avtal rätt att använda namnet Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, 
förkortningen NSF samt begreppet Nykter scout och NSF:s varumärke i sin kommunikation. 
Det innebär en skyldighet att följa ”Riktlinjer för NSF:s grafiska profil”. Kommunikation där 

NSF har geografiska distrikt som NSF:s scoutkårer ingår i. NSF beslutar själva om 
denna organisering av distrikt. 

NSF:s scoutkårer kan ansluta sig till Scouternas distrikt om de så önskar. NSF 
uppmuntrar sina scoutkårer till att samverka med (eller om de så även önskar ansluta sig 
till) Scouternas distrikt för det område där scoutkåren har sitt säte. Om ett NSF-distrikt 
avvecklas bör NSF-kårerna begära medlemskap i ett annat distrikt eller i Scouternas 
distrikt. 
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namnet Nykterhetsrörelsens Scoutförbund används får ej gå emot Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbunds värderingar. 

Scoutkårer anslutna till NSF har rätt att använda namnet och varumärket NSF i sin 
kommunikation genom sitt medlemskap i NSF. 

§ 6.3 Kommunikation kring samverkansorganisationer 

När Scouterna kommunicerar kring sin verksamhet skall NSF lyftas fram och dess speciella 
profil skall uppmärksammas och marknadsföras. 

Särskilda riktlinjer kring hur Scouternas varumärke och NSF:s varumärke kommuniceras 
tillsammans tas fram gemensamt av parterna. Riktlinjerna skall följas av båda parter. 

§ 6.4 Försäljning 

Försäljning av scoutmaterial såsom scoutdräkt, dräktaccessoarer, programmaterial, 
profilprodukter etc. regleras i ett separat överlåtelseavtal mellan Svenska Scoutrådet och 
NSF daterat 2008-04-08. Eventuella åtaganden utöver detta har tidigare regleras i separata 
avtal. NSF har bibehållit rätten att sälja profilprodukter med namnet Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund och förkortningen NSF. NSF har också bibehållit rätten att bruka varumärket 
Nykter scout. NSF brukar dessa varumärken i sin kommunikation. Dessa rättigheter kvarstår 
oförändrade genom detta avtal. 

§ 6.5 Medlemskommunikation 

 

§ 7 Samverkan mellan NSF och Scouterna 

§ 7.1 Avstämning mot avtalet 

En formell avstämning och utvärdering mot avtalet sker årligen. Parterna skall då diskutera 
eventuella behov av att uppdatera avtalet om förutsättningar förändrats. 

 
Ansvar för att initiera avstämning och utvärdering av avtalet åligger Scouterna. Avstämning 
och utvärdering skall årligen initieras senast vid maj månads utgång. 

Scouterna har rätt att kommunicera direkt med alla medlemmar. Detta sker genom de 
kanaler man finner lämpliga så som egen hemsida, egna tidningar, e-post, kårutskick 
osv. 
Kommunikationen till medlemmar inom NSF skall samordnas mellan NSF och 
Scouterna för att underlätta för medlemmarna. Parterna kan åta sig att administrera 
denna kommunikation för den andra parten då det är lämpligt. 
Kommunikation till hela scoutrörelsen sker via Scouterna. 

 

Scouternas respektive NSF:s styrelse utser minst en kontaktperson vardera. Dessa för 
löpande en dialog om samverkandet. 
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§ 7.2 Scouternas stämma 

NSF har rätt att sända 5 observatörer till Scouternas stämma, som hålls var annat år. 
(Scouternas stadgar 2011-11-20) Scoutkårer anslutna till NSF har samma rättighet att delta i 
Scouternas stämma som direktanslutna scoutkårer. Denna rättighet definieras i Scouternas 
stadgar. 

För att stärka samarbetet mellan Scouterna och NSF bjuds representanter från Scouterna in 
som gäster till NSF:s förbundsmöte, som hålls varje år. 

 

§ 8 Övrigt 

§ 8.1 Scouternas målsättning och värderingar 

Genom undertecknande av detta avtal ställer sig NSF bakom Scouternas målsättning och 
värderingar som de kommer till uttryck i Scouternas stadgar. 

Scouterna erkänner NSF:s specifika profil och det mervärde NSF tillför sina medlemmar som 
det kommer till uttryck i NSF:s stadgar. 

§ 8.2 Stadgereferenser 

Referenser som görs i detta avtal till parternas stadgar avser vid varje tidpunkt gällande 
stadgar. 

Parterna ska informera varandra om ändringar i stadgarna som påverkar detta avtal. 

NSF:s medlemmar har genom sitt medlemskap rösträtt vid Scouternas stämma och därvid 
möjlighet att påverka Scouternas stadgar. 

§ 8.3 Ändrade förutsättningar 

Båda parter är skyldiga att informera den andra om förutsättningarna för samarbetet 
förändras, exempelvis vid väsentliga förändringar i partens stadgar, struktur eller 
verksamhet. 

§ 8.4 Tvist eller avtalsbrott 

Tvist kring tolkning av detta avtal eller i andra avtalsfrågor skall i första hand lösas genom 
samtal mellan avtalsparterna. I de fall parterna inte kan komma överens skall tvister lösas 
enligt svensk rätt av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 

§ 8.5 Uppsägning 

Om en part begår avtalsbrott; eller på annat sätt inte uppfyller sina åtaganden, eller om NSF 
brister i uppfyllande av villkoren för anslutningen enligt § 2, eller om Scouternas stadgar 
förändras så att NSF inte längre kan stå bakom dem, kan den andra parten säga upp 
samverkansavtalet skriftligen med 3 månaders uppsägningstid. Det åligger den uppsägande 
parten att, innan uppsägning sker, påtala fel och brister samt erbjuda den felande parten 
möjlighet att korrigera sådana fel och brister. 
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Scouternas styrelse kan upphäva samverkan med omedelbar verkan i det fall styrelsen 
bedömer att grunderna för anslutningen enligt § 2 inte längre gäller och att det är av 
väsentlig vikt att samverkan upphör omedelbart. Vid tiden för närmast följande ordinarie 
stämma i Scouterna skall Scouternas styrelse rapportera ärendet till stämman och erbjuda 
NSF:s styrelse att närvara vid föredragningen och att i samband därmed yttra sig. Stämman 
äger rätt att upphäva styrelsens beslut. 

Uppsägning av detta avtal kan göras av endera parten och skall i så fall ske skriftligen med 
18 månaders varsel. 

Om någondera parten genom stadgeändring eller annat beslut skapar en situation som 
påverkar ingångna avtal har den part hos vilken beslutet fattats ansvar för att ta initiativ till 
omförhandling av detta avtal. 

 

§ 8.5.1 Effekt av uppsägning 

Om samverkan upphör eller avtalet sägs upp upphör NSF:s rätt att använda Scouternas 
varumärke, inklusive logotyp och begreppet ”scouting” i anslutning till program, 
utbildningar, aktiviteter och produkter för försäljning, samt respektive parts rättigheter och 
skyldigheter enligt detta avtal. 

NSF har vid tillfället då samverkan upphör rätt till utdrag ur Scouternas medlemsregister 
innehållandes medlemsförteckning med kontaktuppgifter till såväl scoutkårer som enskilda 
medlemmar om Scouterna under avtalsperioden övertagit ansvaret för medlemsregister.  

 

Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt. 

Datum 

För Scouterna   För NSF 

……………………………………  …………………………………… 

Erik Sillén    Fredrik Torberger 

Ordförande    Ordförande 

…………………………………...  …………………………………... 

Karin Nolke Grubbström   Jenny Lindberg 

tf Generalsekreterare   Generalsekreterare 

 


