
Nuvarande stadgar (§32-39) FS ursprungliga förslag kap 4 FS återremi�erade förslag kap 4
§32 ORGANISATION 
Lokal enhet i NSF benämns scoutkår. Scoutkår skall 
ha av förbundsstyrelsen och Scouternas styrelse 
godkända stadgar. Förbundsstyrelsen äger inte rä� 
a� godkänna en av scoutkår föreslagen lydelse av  
§40, kårstämma, som inskränker vilka kårstämmans 
ledamöter är eller ledamots rä�gheter.
 
Scoutarbetet skall bedrivas i de former och med de 
metoder som beslutas av förbundsmötet och 
Scouternas stämma.

§ 4:1 SCOUTKÅR
Scoutkår är scoutverksamheten i en förening 
ansluten �ll Nykterhetsrörelsens Scou�örbund. I de 
fall föreningen även har annan verksamhet än 
scoutverksamhet, och separat kårstyrelse saknas, 
utgör föreningens styrelse kårstyrelsen. 
 
Scoutarbetet ska bedrivas i de former och med de 
metoder som beslutas av NSF:s förbundsmöte och 
Scouternas stämma.

§ 4:1 SCOUTKÅR
En förening som är ansluten �ll Nykterhetsrörelsens 
Scou�örbund kallas Scoutkår.  
 
 
 
Scoutarbetet ska bedrivas i de former och med de 
metoder som beslutas av NSF:s förbundsmöte och 
Scouternas stämma.
 

§ 39 KÅRSTADGAR 
I scoutkårens särskilda stadgar skall vad här 
föreskrivits i §§ 32–39 och § 64 medtas. Kårstadgar 
liksom beslut om ändring eller �llägg i sådana 
stadgar skall för a� gälla ha godkänts av 
förbundsstyrelsen och Scouternas styrelse.
 
§ 35 MEDLEMSREGISTER 
Kårstyrelsen ansvarar för a� scoutkårens 
medlemmar finns registrerade i e� 
medlemsregister som hålls �llgängligt för NSF och 
Scouterna.

§ 4:2 KRITERIER
För a� vara ansluten �ll Nykterhetsrörelsens 
Scou�örbund och därmed ha rä� a� bedriva 
scoutverksamhet måste föreningens stadgar 
säkerställa a� scoutkåren uppfyller följande 
kriterier: 
• Scoutverksamheten är öppen för alla och bedrivs 
i enlighet med § 1:2 Grundsatser, § 1:4 
Medlemskap, § 1:5 Medlemslö�e, § 1:7 
Medlemskapets upphörande samt §4:2 Kriterier  
• Scoutkåren är par�poli�skt obunden  
• Scoutkåren har en demokra�sk uppbyggnad 
 
 
 
 
• Scoutkåren inte begränsar vilka medlemmar som 
utgör kårstämman  
• Scoutkårens representanter �ll NSF:s 
förbundsmöte och Scouternas stämma utses av 
scoutkårens medlemmar 
• Scoutkåren ombesörjer a� Nykterhetsrörelsens 
Scou�örbunds medlemsregister är aktuellt i 
enlighet med § 1:4 Medlemskap

§ 4:2 KRITERIER
För a� vara ansluten �ll Nykterhetsrörelsens 
Scou�örbund och därmed ha rä� a� bedriva 
scoutverksamhet måste föreningens stadgar 
säkerställa a� scoutkåren uppfyller följande 
kriterier: 
• Scoutverksamheten är öppen för alla och bedrivs 
i enlighet med § 1:2 Grundsatser, § 1:4 
Medlemskap, § 1:5 Medlemslö�e, § 1:7 
Medlemskapets upphörande samt §4:2 Kriterier  
• Scoutkåren är par�poli�skt obunden  
• Scoutkåren har en demokra�sk uppbyggnad
• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan väljas �ll 
förtroendeuppdrag i kåren.
• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen får delta i 
kårens verksamhet. 
• Scoutkåren inte begränsar vilka medlemmar som 
utgör kårstämman  
• Scoutkårens representanter �ll NSF:s 
förbundsmöte och Scouternas stämma utses av 
scoutkårens medlemmar 
• Scoutkåren ombesörjer a� Nykterhetsrörelsens 
Scou�örbunds medlemsregister är aktuellt i 
enlighet med § 1:4 Medlemskap

§ 34 UTNÄMNING AV LEDARE 
Ledare utnämnes e�er beslut av kårstämman och 
skall vara medlem i förbundet. För a� utnämnas �ll  

Stryks som egen paragraf och förutsä�s hanteras i 
kårstadgarna
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ansvarig avdelningsledare fordras dessutom a� 
man fyllt 18 år, genomgå� fastställd 
grundutbildning eller varit medlem i minst e� år 
och därvid visat intresse och lämplighet för 
uppgi�en. Ledare som visat sig uppenbart olämplig 
för sin uppgi� kan av kår-, distrikts- eller 
förbundsstyrelse fråntas sin befa�ning.
§ 33 BILDANDE 
Bildande av scoutkår skall godkännas av 
distriktsstyrelsen och fastställas av 
förbundsstyrelsen. Ansökan om registrering som 
scoutkår inom Nykterhetsrörelsens Scou�örbund 
skall innefa�a:
a. inträdesansökan från minst �o medlemmar, 
varav minst fem yngre än 26 år 
b. protokollsutdrag från kons�tuerande 
kårstämma, utvisande val av styrelse och revisorer 
samt beslut rörande scoutkårens stadgar 
c. �llstyrkan från scoutdistriktets styrelse.

§ 4:3 ANSLUTNING AV SCOUTKÅR 
Scoutkår skall ha av förbundsstyrelsen och 
Scouternas styrelse godkända stadgar för a� 
anslutas �ll förbundet.
 
För a� säkerställa a� kriterierna i § 4.2 uppfylls ska 
scoutkårens stadgar godkännas vid inträde och vid 
stadgeändring innan denna träder i kra�.

§ 4:3 ANSLUTNING AV SCOUTKÅR 
Scoutkår skall ha av förbundsstyrelsen och 
Scouternas styrelse godkända stadgar för a� 
anslutas �ll förbundet.
 
För a� säkerställa a� kriterierna i § 4.2 uppfylls ska 
scoutkårens stadgar godkännas vid inträde och vid 
stadgeändring innan denna träder i kra�.
 
Bildandet av en kår sker genom a� minst fem 
personer beslutar a� bilda kåren, väljer e� namn, 
antar stadgar i enlighet med § 4:2 och utser en 
styrelse. Bildandet av en kår samt kårens namn och 
nummer fastställs av förbundsstyrelsen.
 

§ 36 STÖDFÖRENING 
Scoutkåren kan som särskild stödorganisa�on bilda 
en stödförening. Medlemmarna i stödföreningen är 
inte automa�skt medlemmar i scoutkåren och 
stödföreningen kan inte fa�a beslut som inkräktar 
på scoutkårens självständighet.
Stödföreningens stadgar upprä�as i samråd med 
scoutkårens styrelse och skall för a� gälla 
godkännas av förbundsstyrelsen.

Hela paragrafen tas bort och ersä�s inte  

§ 37 UPPLÖSNING
Scoutkåren kan upplösas genom beslut av årsmöte 
eller av distrikts- respek�ve förbundsstyrelse.
Upplöses scoutkåren, �llfaller dess �llgångar NSF-
scoutdistriktet. Om kåren inte har e� distrikt eller 
om kåren �llhör e� inak�vt distrikt �llfaller kårens 
�llgångar förbundet.
 

§ 4:4 UPPLÖSNING AV SCOUTKÅR SAMT 
SAMMANSLAGNING AV SCOUTKÅRER 
Förbundsstyrelsen kan, e�er beslut av kårens 
årsmöte och e�er samråd med berört distrikt 
upplösa scoutkåren. Om en kår inte betalat 
medlemsavgi�er �ll eventuellt distrikt och/eller 
förbundet, eller inte bedriver verksamhet i enlighet 
med dessa stadgar, kan förbundsstyrelsen e�er 

§ 4:4 UPPLÖSNING AV SCOUTKÅR SAMT 
SAMMANSLAGNING AV SCOUTKÅRER 
Förbundsstyrelsen kan, e�er beslut av kårens 
årsmöte och e�er samråd med berört distrikt 
upplösa scoutkåren. Om en kår inte betalat 
medlemsavgi�er �ll eventuellt distrikt och/eller 
förbundet, eller inte bedriver verksamhet i enlighet 
med dessa stadgar, kan förbundsstyrelsen e�er 2

 



§ 38 UTTRÄDE
Scoutkår kan begära u�räde ur NSF genom beslut 
med kvalificerad majoritet vid två på varandra 
följande kårstämmor varav minst en är e� 
ordinarie årsmöte. Kortaste period mellan 
stämmorna ska vara en månad. U�räder 
scoutkåren ur NSF behåller scoutkåren sina 
�llgångar.

samråd med berört distrikt upplösa scoutkåren 
eller upphäva kårens medlemskap i förbundet.
 
Vill flera kårer gå samman i en kår ska 
kårstämmorna fa�a beslut om de�a. Besluten ska 
meddelas förbundsstyrelsen som e�er samråd med 
berört distrikt fastställer sammanslagningen.  
 
Upplöses scoutkåren, �llfaller dess �llgångar NSF-
scoutdistriktet. Om kåren inte har e� distrikt eller 
om kåren �llhör e� inak�vt distrikt �llfaller kårens 
�llgångar förbundet.

samråd med berört distrikt upplösa scoutkåren 
eller upphäva kårens medlemskap i förbundet.
 
Vill flera kårer gå samman i en kår ska 
kårstämmorna fa�a beslut om de�a. Besluten ska 
meddelas förbundsstyrelsen som e�er samråd med 
berört distrikt fastställer sammanslagningen.  
 
Upplöses scoutkåren, �llfaller dess �llgångar NSF-
scoutdistriktet. Om kåren inte har e� distrikt eller 
om kåren �llhör e� inak�vt distrikt �llfaller kårens 
�llgångar förbundet.
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FS förslag �ll exempelstadgar för kår FS reviderade förslag �ll exempelstadgar för kår

1 § Allmänt
 
 Scoutkåren X är en sammanslutning av enskilda personer och har �ll uppgi� 
a� bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs i scoutpatruller och 
– avdelningar med nyktra ledare som förebilder. Scoutkåren är ansluten �ll 
Nykterhetsrörelsens Scou�örbund.

1 § Allmänt
En kår ska bestå av minst fem medlemmar.
 
Kårens högsta beslutande organ är årsmötet. Kåren kan också hålla 
beslutande kårstämmor mellan årsmötena. Mellan kårstämmorna leds kåren 
av en styrelse.
 
Scoutkåren är ansluten �ll Nykterhetsrörelsens Scou�örbund. 
Nykterhetsrörelsens Scou�örbund är en samverkansorganisa�on �ll 
Scouterna.
 

2 § Medlemskap
Medlemskap i scoutkåren beviljas av scoutkårens styrelse eller den styrelsen 
utser. För a� ansökan ska beviljas krävs a� sökande betalar den 
medlemsavgi� kårstämman bestämt, a� sökande som fyllt 18 år har förklarat 
sig acceptera NSF:s grundprinciper och medlemslö�e i enlighet med kapitel 
e� i NSF:s stadgar. 
 
Medlemskapet upphör om medlemmen begär si� u�räde, låter bli a� betala 
medlemsavgi� eller utesluts. Scoutkårens styrelse kan utesluta medlem som 
av särskilda skäl inte bör �llhöra kåren. Beslut om uteslutning ska anmälas �ll 
förbundsstyrelsen i Nykterhetsrörelsens Scou�örbund. Beslut om uteslutning 
kan överklagas �ll Nykterhetsrörelsens Scou�örbunds styrelse inom en 
månad

2 § Medlemskap
Medlemskap i scoutkåren beviljas av scoutkårens styrelse eller den styrelsen 
utser. För a� ansökan ska beviljas krävs a� sökande betalar den 
medlemsavgi� kårstämman bestämt, a� sökande som fyllt 18 år har förklarat 
sig acceptera NSF:s grundprinciper och medlemslö�e i enlighet med kapitel 
e� i NSF:s stadgar och Scouternas grundprinciper i enlighet med kapitel 1 i 
Scouternas stadgar.
 
Medlemskapet upphör om medlemmen begär si� u�räde, låter bli a� betala 
medlemsavgi� eller utesluts. Scoutkårens styrelse kan utesluta medlem som 
av särskilda skäl inte bör �llhöra kåren. Beslut om uteslutning ska anmälas �ll 
förbundsstyrelsen i Nykterhetsrörelsens Scou�örbund. Beslut om uteslutning 
kan överklagas �ll Nykterhetsrörelsens Scou�örbunds styrelse inom en 
månad.

15 § Kallelse �ll möte med kårstämman
Kallelse �ll möte med kårstämman ska u�ärdas av kårstyrelsen senast två 
veckor före mötet �ll alla kårens medlemmar och kårens revisorer. 
Föredragningslista ska bifogas i kallelsen.

16 § Öppnande av möte med kårstämman och protokoll
Möte med kårstämman öppnas av kårordförande eller av den kårstyrelsen 
utser. Genom kårstyrelsens försorg ska vid mötet föras protokoll, vilket 
justeras av mötesordförande och protokolljusterarna.

§ 3 Kårens årsmöte
Kårens årsmöte ska hållas varje år. Det hålls på den �d och plats som 
kårstyrelsen har beslutat. 
 
Kallelse �ll årsmöte ska ske senast två veckor före mötets öppnande.
 
Varje medlem i föreningen kan skicka mo�oner �ll årsmötet. Mo�onerna ska 
vara kårstyrelsen �llhanda senast en vecka före årsmötet.
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17 § Mo�on �ll kårstämman
Rä� a� väcka mo�on �ll kårstämman har varje kårmedlem. Mo�on som ska 
behandlas vid det årliga mötet med kårstämman ska vara inkommen �ll 
kårstyrelsen senast en vecka före mötet.

10 § Kårstämmans sammansä�ning
Kårstämman består av kårens samtliga medlemmar. Kårstämman är 
beslutsmässig när, e�er stadgeenlig kallelse, minst det antal medlemmar 
motsvarande halva kårstyrelsen är närvarande.
 

Årsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och 
minst en �ondel, men minst tre, av kårens medlemmar är närvarande.

 

14 § Extra möte med kårstämman
Extra möte med kårstämman ska hållas om kårstyrelsen anser a� det behövs, 
eller om minst en �ondel av kårens medlemmar begär det, och då inom en 
månad e�er framställning om de�a �ll kårstyrelsen. Vid mötet får endast 
förekomma de ärenden som anges i kallelsen �ll mötet.

§ 4 Extra årsmöte
Kårstyrelsen, revisorerna, distriktsstyrelsen eller förbundsstyrelsen har rä� a� 
besluta a� e� extra årsmöte ska hållas. E� extra årsmöte ska också hållas om 
det begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar.
 
E� extra årsmöte får bara behandla den eller de frågor som är anledningen 
�ll a� årsmötet hålls.
 
Styrelsen ska kalla �ll extra föreningsårsmöte senast två veckor innan det 
öppnas.
 
E� extra årsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna 
och minst en �ondel, men minst tre, av kårens medlemmar är närvarande.

11 § Rösträ� och omröstning i kårstämman 
För utövande av rösträ� och fa�ande av beslut i kårstämman gäller 
• a� varje medlem i kåren har en röst, 
• a� rösträ� inte får utövas genom ombud, 
• a� beslut fa�as genom öppen omröstning men a� val, om någon 
röstberä�gad begär det, förrä�as genom sluten omröstning, 
• a� som kårstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta 
röstande, samt a� vid lika röstetal gäller den mening som stöds av 
mötesordföranden, utom vid val, då lo�en avgör. Ledamöterna i kårstyrelsen 
får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val av 
revisorer och revisorssuppleanter.
 

12 § Närvaro och y�randerä� vid möte med kårstämman

§ 5 Mötesrä�gheter och beslutsformer
Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvaro- och y�randerä� på 
kårstämma och årsmöte. Mötesordföranden kan ge y�randerä� �ll andra 
närvarande.
 
Varje medlem i kåren samt kårens revisorer har förslags- och rösträ�.
 
Ingen har rösträ� i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.
 
Beslut fa�as genom acklama�on men a� val, om någon röstberä�gad begär 
det, förrä�as genom sluten omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening 
som stöds av mötesordföranden, utom vid val, då lo�en avgör.
 
Mötet avgör andra frågor om mötesregler när de kommer upp.
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Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen samt kårens revisorer har närvarorä� på 
kårstämman. Alla som närvarar har y�randerä�. 
Förslags- och rösträ� �llkommer varje ledamot av kårstämman enligt §10 
samt kårens revisorer. Dock äger ingen rösträ� i fråga som rör egen 
förvaltning eller fastställande av arvoden eller ersä�ning åt sig själv. 
Styrelseledamot äger ej rösträ� vid beslut om ansvarsfrihet eller val av 
revisorer och revisorssuppleanter.
 

 

13 § Årligt möte med kårstämman (årsmöte) 
Möte med kårstämman ska hållas årligen. Följande ärenden ska förekomma:   
1.  Val av mötesordförande  
2.  Val av mötessekreterare  
3.  Justering av röstlängden  
4.  Val av två protokolljusterare �llika rösträknare  
5.  Fastställande av föredragningslista  
6.  Fråga om kårstämman behörigt sammankallats  
7.  Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberä�else, resultaträkningen, 

balansräkningen samt    revisionsberä�elsen avseende närmast 
föregående verksamhetsår  

8.  Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om 
beviljande av ansvarsfrihet åt    kårstyrelsens ledamöter för närmast 
föregående verksamhetsår  

9.  Behandling av mo�oner �ll kårstämman 
10.  Fastställande av medlemsavgi�, verksamhetsplan samt budget för 

närmast följande verksamhetsår 
11.  Val av kårordförande 
12.  Val av kassör 
13.  Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 
14.  Val av revisorer och revisorssuppleanter 
15.  Val av scoutkårens delegat(er) �ll NSF:s förbundsmöte respek�ve 

Scouternas stämma för �den in�ll nästa möte med kårstämman samt 
samma antal suppleanter för dessa 

Om �llämpligt: 
16.  Val av scoutkårens delegater �ll distriktsårsmötet för �den in�ll nästa 
möte med kårstämman samt    samma antal suppleanter för dessa

§ 6 Årsmötesärenden
På e� årsmöte ska följande ärenden tas upp:
 
Inledning

 
Tillbakablick

 
Fram�den

 
Val med mera

fastställande av föredragningslistaa)
fastställande av antalet närvarande medlemmarb)
ställningstagande �ll om årsmötet har kallats enligt stadgarnac)
ställningstagande �ll om årsmötet är beslutsmässigtd)
val av ordförande och sekreterare för mötet, två rösträknare och två 
protokolljusterare

e)

föredragning av styrelsens verksamhetsberä�elsef)
föredragning av styrelsens ekonomiska berä�elseg)
föredragning av revisionsberä�elseh)
fastställande av resultaträkning och balansräkningi)
beslut med anledning av kårens vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen

j)

beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsenk)

beslut om mo�oner och förslagl)
beslut om ersä�ningarm)
beslut om verksamhetsplan för närmast följande verksamhetsårn)
beslut om medlemsavgi� för närmast följande verksamhetsåro)
beslut om budget för närmast följande verksamhetsårp)

beslut om antal ledamöter, minst tre, i styrelsenq)
val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsenr)
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Protokollet från årsmötet ska inom tre veckor lämnas �ll revisorerna, 
förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen samt finnas �llgängligt hos 
ordföranden.
 

 § 7 Kårstämma
Kårstämma utöver årsmötet hålls på den �d och plats som en kårstämma 
eller kårstyrelsen har beslutat. En kårstämma är beslutsmässig när minst en 
�ondel, men minst tre, av kårens medlemmar är närvarande.
 

5 § Val av kårstyrelse och mandatperiod 
Kårstyrelsens ledamöter väljs av kårstämman. Valbar �ll kårstyrelsen är varje 
medlem i IOGT-NTO-rörelsen. Kårens verksamhetsår är kalenderår, om inte 
årsmötet beslutar annat.

4 § Kårstyrelsens sammansä�ning
Kårstyrelsen består av kårordförande, kassör samt minst en övrig ledamot. Av 
ledamöterna ska minst häl�en, däribland kårordförande och den som har 
hand om kårens ekonomi, vara myndiga.
 

§ 8 Val av kårstyrelse
Årsmötet ska välja en styrelse för kåren.
 
 
 
 
Styrelsen ska bestå av en ordförande och minst två andra ledamöter. Minst 
häl�en av ledamöterna, däribland ordföranden och den som ansvarar för 
ekonomin, måste vara myndig.

7 § Kårstyrelsens sammanträden och beslutsförhet 
Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger per år e�er kallelse av 
kårordförande. Sammanträde ska all�d hållas om minst häl�en av 
ledamöterna begär det. Vid kårstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, 
vilket justeras av mötesordförande och y�erligare en ledamot. Kårstyrelsen 
är beslu�ör när minst häl�en av ledamöterna är närvarande

§ 9 Kårstyrelsens organisa�on
Kårstyrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är 
närvarande. Beslut fa�as genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
mötesordförande utslagsröst, utom vid val, då lo�en avgör.
 
Styrelsen kan vid behov utse andra poster än ordförande bland ledamöter och  

val av revisorer och ersä�ares)
val av delegat(er) och ersä�are �ll NSF:s förbundsmöte för �den in�ll 
nästa årsmöte

t)

val av delegat(er) och ersä�are �ll Scouternas stämma för �den in�ll 
nästa årsmöte

u)

val av delegater och ersä�are �ll distriktsårsmötet om föreningen 
�llhör e� distrikt

v)

val av ombud och ersä�are �ll kretsårsmötet om föreningen �llhör en 
krets 

w)

eventuella y�erligare valx)
beslut om eventuella andra frågor som finns med i kallelseny)
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Beslut fa�as genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande 
utslagsröst, utom vid val, då lo�en avgör.

adjungerade personer. Den kan exempelvis utse vice ordförande, sekreterare 
och kassör.
 

8 § Kårstyrelsens behörighet 
Kårstyrelsen har rä� a� handla på kårens vägnar gentemot tredje man samt 
företräda kåren inför domstolar och andra myndigheter. Samtliga scoutkårer 
har rä� a� bedriva sin verksamhet självständigt så länge det sker i 
överensstämmelse med stadgar och bestämmelser, som gäller för 
Nykterhetsrörelsens Scou�örbund. Observera särskilt a� e� antal beslut som 
kåren kan ta, i enlighet med kapitel 6 i NSF:s stadgar, gäller först e�er a� de 
har fastställts av förbundsstyrelsen.
 
6 § Kårstyrelsens uppgi� 
Kårstyrelsen ansvarar för scoutkårens verksamhet. De�a innebär bland annat 
a� scoutverksamhet bedrivs i enlighet med kapitel 1 i NSF:s och Scouternas 
stadgar, a� ansvarig ledare finns för varje grupp med självständig 
verksamhet, a� kårens medlemmar bereds möjlighet �ll utbildning och 
utveckling samt a� kårens bokföring och förvaltning är ordnade på 
betryggande sä�

§ 10 Kårstyrelsens uppgi�er
Kårstyrelsen är kårens verkställande organ. Mellan kårstämmor är 
kårstyrelsen kårens beslutande organ.
 
De�a innebär bland annat a� scoutverksamhet bedrivs i enlighet med kapitel 
1 i NSF:s och kapitel 1 i Scouternas stadgar, a� ansvarig ledare finns för varje 
grupp med självständig verksamhet, a� kårens medlemmar bereds möjlighet 
�ll utbildning och utveckling samt a� kårens bokföring och förvaltning är 
ordnade på betryggande sä�.
 
Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen får delta i kårens verksamhet.
 
Till årsmötet ska styrelsen lägga fram en verksamhetsberä�else, en 
ekonomisk berä�else och e� förslag �ll verksamhetsplan och budget.

 

 § 11 Valbarhet �ll förtroendeuppdrag
Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan väljas �ll förtroendeuppdrag i kåren. 
För a� kunna representera föreningen som ombud eller delegat måste man 
dock vara registrerad medlem i den förening som man representerar.
 

9 § Firmateckning 
Kårstyrelsen kan utse en ledamot av styrelsen eller annan a� teckna 
scoutkårens firma. Bemyndigandet kan förbindas med föreskri� om a� rä�en 
�ll firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera personer. 
Firmatecknare har samma behörighet som kårstyrelsen enligt 8§. Person som 
är omyndig får inte utses �ll firmatecknare.  
 

§ 12 Firmateckning
Kårens firma tecknas på sä� som kårstyrelsen beslutar. 

Person som är omyndig får inte utses �ll firmatecknare.

18 § Årsredovisning 
 
 
Scoutkårens räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt 
bokslut. Räkenskaperna och �llhörande handlingar som 

§ 13 Ekonomisk förvaltning
Räkenskapsåret är e� kalenderår, om inte årsmötet beslutar annat.
 
Scoutkårens räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt 
bokslut. Räkenskaperna och �llhörande handlingar som 
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verksamhetsberä�elsen, resultaträkningen och balansräkningen för det 
senaste verksamhetsåret ska senast två månader e�er verksamhetsårets 
utgång, dock inte senare än tre veckor före dagen för kårstämma, 
överlämnas �ll revisorerna. 
 
Handlingarna ska av revisorerna med berä�else över deras granskning 
återställas �ll kårstyrelsen senast tre månader e�er verksamhetsårets 
utgång, dock inte senare än två veckor före dagen för kårstämma. 
 
Verksamhetsberä�elsen, resultaträkningen, balansräkningen och 
revisionsberä�elsen ska av styrelsen läggas fram för kårstämman.
 

verksamhetsberä�elsen, resultaträkningen och balansräkningen för det 
senaste verksamhetsåret ska senast två månader e�er verksamhetsårets 
utgång, dock inte senare än tre veckor före dagen för årsmötet, överlämnas 
�ll revisorerna.
 
Handlingarna ska av revisorerna med berä�else över deras granskning 
återställas �ll kårstyrelsen senast tre månader e�er verksamhetsårets utgång, 
dock inte senare än två veckor före dagen för årsmötet. 
 
Verksamhetsberä�elsen, resultaträkningen, balansräkningen och 
revisionsberä�elsen ska av styrelsen läggas fram för årsmötet. 

19 § Revisorer och revisorssuppleanter 
Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av två 
revisorer. Det ska väljas minst en suppleant. Revisorerna och 
revisorssuppleanterna ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och 
ekonomiska förhållanden som behövs med hänsyn �ll scoutkårens 
verksamhet. Revisor behöver inte vara medlem i scoutkåren.
 
Revisorerna är skyldiga a� e�er slu�örd revision �ll årsmötet avlämna 
skri�lig rapport med �llstyrkan eller avstyrkan beträffande fastställande av 
balansräkningar och ansvarsfrihet.
 
Revisionsuppdraget gäller för �den in�ll dess kårstämman beslutat i frågan 
om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende det verksamhetsår 
som omfa�as av revisionen.
 

§ 14 Revision
Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av två 
revisorer. Det ska väljas minst en suppleant. Revisorerna och 
revisorssuppleanterna ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och 
ekonomiska förhållanden som behövs med hänsyn �ll scoutkårens 
verksamhet. Revisor behöver inte vara medlem i scoutkåren.
 
Revisorerna ska följa styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning. De 
ska �ll årsmötet lämna en revisionsberä�else med förslag om fastställande 
av resultaträkning och balansräkning samt förslag i fråga om ansvarsfrihet 
för styrelsen.
 
Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen kan besluta om revision av 
föreningens räkenskaper och förvaltning.

 

20 § Uppgi�er �ll NSF:s centrala medlemsregister samt 
medlemsavgi�er �ll förbund och distrikt
Kårstyrelsen ansvarar för a� samtliga kårens medlemmar är registrerade i 
NSF:s medlemsregister samt a� uppgi�erna om medlemmarna är aktuella. 
Medlemmarna ska betala beslutad avgi� �ll kår, förbund samt eventuellt 
distrikt. Kåren är betalningsskyldig för registrerade medlemmars avgi�er �ll 
distrikt respek�ve förbund.
 

§ 15 Uppgi�er �ll NSF:s centrala medlemsregister samt 
medlemsavgi�er �ll förbund och distrikt
Kårstyrelsen ansvarar för a� samtliga kårens medlemmar är registrerade i 
NSF:s medlemsregister samt a� uppgi�erna om medlemmarna är aktuella. 
Medlemmarna ska betala beslutad avgi� �ll kår, förbund samt eventuellt 
distrikt. Kåren är betalningsskyldig för registrerade medlemmars avgi�er �ll 
distrikt respek�ve förbund.
 

22 § Upplösning § 16 Upplösning
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Upplösning av scoutkåren kräver enhälligt beslut vid en ordinarie kårstämma 
eller genom beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande 
kårstämmor med minst 2 månaders mellanrum, varav den första ska vara 
ordinarie kårstämma. Fråga om upplösning skall finnas med i kallelsen �ll 
kårstämman. 
 
Scoutkåren kan upplösas genom beslut av årsmöte eller av distrikts- 
respek�ve förbundsstyrelse. Upplöses scoutkåren, �llfaller dess �llgångar 
NSF-scoutdistriktet. Om kåren inte har e� distrikt �llfaller kårens �llgångar 
förbundet.
 

Upplösning av scoutkåren kräver enhälligt beslut vid e� ordinarie årsmöte 
eller genom beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande 
årsmöten med minst 2 månaders mellanrum, varav den första ska vara 
ordinarie årsmöte. Fråga om upplösning skall finnas med i kallelsen �ll 
årsmötet. 
 
Scoutkåren kan upplösas genom beslut av årsmöte eller av distrikts- 
respek�ve förbundsstyrelse. Upplöses scoutkåren, �llfaller dess �llgångar 
NSF-scoutdistriktet. Om kåren inte har e� distrikt �llfaller kårens �llgångar 
förbundet.
 

21 § Stadgeändring
För a� ändra stadgarna krävs två tredjedelars majoritet vid en ordinarie 
kårstämma eller enkel majoritet vid två på varandra följande kårstämmor. 
Förslag om stadgeändring skall finnas med i kallelsen �ll kårstämman. Beslut 
av ändring i stadgan ska godkännas av styrelsen i Nykterhetsrörelsens 
Scou�örbund.

§ 17 Kårens stadgar
För a� ändra stadgarna krävs två tredjedelars majoritet vid e� ordinarie 
årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Förslag 
om stadgeändring skall finnas med i kallelsen �ll årsmötet. Beslut av ändring i 
stadgan ska godkännas av styrelsen i Nykterhetsrörelsens Scou�örbund.
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