
 

Bidragspolicy – La ger och utbildning 
 

Kåren hanterar varje år en mängd ansökningar från medlemmar som vill delta på olika 

läger och utbildningar. För att skapa klarhet i hur man söker och hur mycket bidrag 

kåren kan bidra med skapas denna policy. 

 

Syftet är att främja en aktiv scouting där utbildning och utvidgat nätverk på större läger är en 

självklarhet. Att uppmuntra till internationell erfarenhet inom ramen för scoutverksamheten. 

 

Bidrag kan sökas av varje enskild medlem i Lerums Scoutkår som vill delta på ett 

läger eller utbildning med individuell anmälan och/eller där Lerums Scoutkår inte 

kommer att arrangera en gemensam vistelse. Vi uppmanar varje medlem till att även 

söka efter annan finansiering för att på detta sätt komma ner ytterligare i kostnad. Det 

kan till exempel vara olika fonder, stipendier eller liknande. 

 

Ett beviljat bidrag från Lerums Scoutkår är inte tänkt att ge ett överskott till en 

medlem, vilket gör att bidraget kan komma att minskas i efterhand om bidrag från 

annat håll gör att medlemmen inte är i behov av fullt stöd från Lerums Scoutkår. 

Varje beslut om bidrag ska fattas av kårstyrelsen i Lerums Scoutkår. 

 

Kårstyrelsen har befogenhet att besluta om ekonomiskt stöd utöver denna policy till 

medlemmar för att kunna delta i kårens/distriktets aktiviteter. Kårstyrelsen kommer främja en 

aktiv scoutgärning inom kåren  

 

Storleken på bidragen för varje verksamhetsår ska hanteras i kårens ordinarie 

budgetprocess och påverkas av kårens totala ekonomiska läge. Vid förändringar av 

bidragsnivåer kan denna policy komma att ses över och justeras. 

 

Läger 

Att åka på läger är en stark tradition inom scouterna. Att söka sig ut på olika äventyr 

är en fantastisk upplevelse som vi i Lerums Scoutkår vill uppmuntra och stödja. 

Nationella läger finansieras i regel inte, då ett bidrag från Lerums Scoutkår troligen 

inte kommer att få fler personer att delta. Undantag är Blåhajk där ett högre bidrag 

beviljas på grund av att den innehåller ledarskapsutbildning BAS. 

 

- Blåhajk – 2 000 kr (kostar ca 4 500 kr att delta) 

- Explorer Belt – 2 000 kr (kostar ca 15 000 kr att delta) 

- WSJ/MOOT – 25% eller max 2 500 kr 

- Övriga internationella läger – 25% eller max 2 000 kr 

- Övriga arrangemang beslutas individuellt i kårstyrelsen. 

 

  



 

Ledarutbildning 

Ledarutveckling är den viktigaste framgångsfaktorn för att vår kår skall utvecklas. 

Därför anser Lerums Scoutkår att detta skall vara en prioriterad del av vår 

verksamhet. Vi anser att ledarskapsutbildningar som arrangeras av Scouterna eller 

Scouternas Folkhögskola skall vara kostnadsfria för ledaren. Kåren står för de 

kostnader rörande anmälningsavgift och resa som inte täcks av andra, exempelvis 

distrikt eller liknande. 

 

Hur ansöker du? 

Skriftlig ansöka ska skickas in till KS (enklast att maila till kårstyrelse eller kårordförande) 

 

Ansökan skall innehålla följande: 

- Vem är du som söker 

- För vad söker du 

- Beräknad kostnad 

- Plan för övrig finansiering 

- Önskemål om utbetalningsperiod 

- Kontonummer och bank 

- Syfte och ev. program 

- Hur du kan förmedla/dela med dig av din upplevelse till kåren (föredrag, bildvisning, 

handledning, kurspass el. dyl.) 


