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Policy för värdegrundsarbete
NSF:s vision är ett solidariskt och drogfritt samhälle med kreativa och modiga världsmedborgare. Grunden till detta
är NSF:s värdegrund som omfattar scoutlag och scoutlöfte samt IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Följande policy
reglerar hur NSF:s medlemmar och kårer ska agera för att vår verksamhet både ska vara tillgänglig och samtidigt
förverkliga NSF:s uppdrag.
Scoutkåren ska vara en plats där barn och unga finner förebilder som verkar utifrån våra grundsatser och scoutlagen,
både inom och utom scoutverksamheten. Kårstyrelsen har ansvar för att det förs ett kontinuerligt samtal mellan
medlemmarna kring NSF:s värdegrund. I det arbetet kan kåren få stöd av distrikt, förbund och personal.

Värdegrundsarbete i verksamheten

Varje möte eller samling bör innehålla inslag, kort eller långt, som tydligt lyfter fram någon del av NSF:s värdegrund.
Med det som utgångspunkt ska scoutkåren skapa en samsyn kring hur NSF:s värdegrund blir en konkret och integrerad del av kårverksamheten. Detta kan till exempel anges i hur mycket tid som ska ägnas varje termin åt aktiviteter
kring scoutlag och grundsatser. Förbundet ska löpande uppdatera och erbjuda nytt programmaterial för att arbeta
med vår värdegrund.

Medlemskap

Det ska vara tydligt att alla medlemmar ska efterleva medlemslöftet. Därför ska scoutkårens styrelse säkerställa att
scoutlagen, IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och medlemslöftet är känt inför varje nytt eller förnyat medlemskap.
Den som inträder som medlem i NSF och är 12 år eller äldre bekräftar automatiskt följande medlemslöfte:
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.
I syfte att stötta medlemmarnas ställningstaganden kan scoutkåren genomföra ceremonier där medlemslöftet avläggs.
Det är viktigt att kårens medlemmar känner sig bekväma med en sådan ceremoni. Därför ska de ges möjlighet att
självständigt besluta om de vill delta. Ceremonin ska ses som ett pedagogiskt verktyg och en möjlighet till reflektion,
inte som ett krav för medlemskap.
En ledare eller myndig medlem som av olika skäl inte efterlever medlemslöftet ska snarast bjudas in till samtal med
en representant utsedd av kårstyrelsen. Samtalets syfte är att stötta personen till att hitta sin väg framåt. Antingen till
ett förnyat löfte eller att avsluta sitt medlemskap. Om personens beslut dröjer en månad bör personen uppmanas till
en paus i verksamhet som omfattar minderåriga. Om personen fortsätter agera i konflikt med värdegrunden, eller om
en paus pågår mer än sex månader bör kårstyrelsen besluta om att medlemskapet upphör.
En minderårig medlem som av olika skäl inte efterlever medlemslöftet ska erbjudas samtal med en medlem som hen
har förtroende för. Under samtalen och efterföljande process ska medlemmen inspireras, uppmuntras och involveras
i verksamheten. På så sätt blir NSF:s verksamhet och gemenskap ännu mer attraktiv och stärkande. En minderårigs
medlemskap bör upphöra om hen avsiktligt och upprepade gånger, trots samtal, motverkar NSF:s värdegrund.

Nya ledare

En person som vill bli ledare bör erbjudas att prova på aktivt ledarskap under en period. Periodens omfattning
beslutas av kårstyrelsen i samråd med personen. Hen förväntas leva nyktert under perioden. Vid periodens slut kan
personen antingen välja att fortsätta vara medlem eller bidra på annat sätt.
Under perioden ska personen få kunskap om NSF:s ideologi och de möjligheter som vår verksamhet innebär på ett
sätt som uppmuntrar till ledarskap, inklusive kurser. Trygga Möten-utbildning, arrangemang, scoutdräkt etc. ska vara
tillgängligt för personen på samma villkor som för andra medlemmar.

Supporters

En vuxen person som inte vill/kan vara medlem och därmed förebild i NSF:s mening, kan också bidra till verksamheten och benämns här supporter. Personens bidrag ska ske i sådana former att barn och unga fortsatt leds av
medlemmar.
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