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Scouterna

Detta står vi för

Vi gillar och respekterar olikhet och deltar i 
många nätverk för fred, demokrati och miljö. 
Hos oss är du aldrig ensam och vi jobbar för 
att våra möten ska vara fria från alla sorters 
övergrepp. I över hundra år har många hittat 
sig själva och sin väg genom Scouterna.

• Religiöst och partipolitiskt obunden orga-
nisation

• Ungt ledarskap
• Trygga Möten
• Demokrati och mångfald
• Friluftsliv
• Våra värderingar

Våra värderingar

Vi har ingen avbytarbänk
Vi har plats för alla i laget. Scouterna jobbar i 
den lilla gruppen där var och en får synas och 
utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta 
kompisar.

Vi har ett stort hjärta
Scouterna är öppna för alla barn och unga. Vi 
visar varandra hänsyn och respekt.

Vi har naturen som vardagsrum
Scouterna skapar utmaningar där naturen 
lockar till samarbete och lösningar. Vi ser 
inga hinder. Vi värnar om naturen och en 
hållbar utveckling.

Vi möts i världen
Vi lär känna varandra och verkar för fred. 
Scouterna finns i hela världen. Vi är alla olika 
men ändå lika.

Vi brinner
Vi vill ha en bättre värld. Scouterna engage-
rar sig för rättvisa, miljö och medmänsklig-
het. Vi bryr oss både lokalt och globalt.

Vi söker
Vi söker vägar i livet. Scouterna stödjer unga 
i sitt sökande efter mening och tro. Vi låter 
alla välja själv.

Vi leder som vi lär
Vi uppmuntrar unga att leda. Scouterna satsar 
på ledarskap där värderingarna utgör grun-
den. Vi leder för framtiden.

Vi vill bli fler
Vi tror på oss själva. Scouterna är viktiga 
för unga nu och i framtiden. Vi ska bli fler 
scouter.

Från: www.scouterna.se
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Lerums Scoutkår

Lerums scoutkår bildades 1944 som en del av KFUK-KFUM’s 
scoutförbund, men då enbart för pojkar. Några år senare startades 
också en scoutkår för flickor och i början av 1960-talet blev det 
en gemensam scoutkår. Kåren har sedan dess erbjudit friluftsliv 
utifrån scoutings grundidé och det är många barn och ungdomar 
som har tagit del av vår verksamhet genom åren.

Kåren har över 250 medlemmar i alla dess åldrar. Vi träffas varje 
vecka under verksamhetsåret på Scoutgården Riddarsten. Utöver 
det har vi också möjlighet att vara vid vårt torp Sundet, vackert 
belägen vid sjön St. Sturven samt stugorna vid Dalaviken som är 
belägna vid sjön Ömmern. 

Våra scouter är uppdelade i följande åldersgrupper:
• Bäverscouter: åk 1 
• Spårarscouterna: åk 2 och 3
• Upptäckarscouterna: åk 4-5
• Äventyrarscouterna: åk 6-8
• Utmanarscouterna: åk 9 t o m 18 år.
• Roverscout: från 18 år och uppåt.
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Organisation 

Årsmöte
Scoutkårens högsta beslutande organ är års-
mötet. Ordinarie årsmöte hålls varje år före 
februari månads utgång. Extra årsmöte hålls, 
om kårstyrelsen eller minst hälften av kårens 
röstberättigade medlemmar så begär. 

Kårstyrelsen
Kårstyrelsen väljs varje år på årsmötet. Ak-
tuell kårstyrelse med kontaktuppgifter till 
ledamöter hittas på hemsidan:
www.lerumsscoutkar.se/om-karen/karstyrel-
sen/

Kontakt: styrelsen@lerumsscoutkar.se

Rådsorganisation
• Inom Lerums scoutkår är alla insatser 

viktiga och det finns många möjligheter 
att engagera sig. 

• Inom kåren finns olika råd, som ansvarar 
för att olika uppgifter genomförs. Varje 
råd har en rådsansvarig som sitter i styrel-
sen eller har en adjungerad plats. 

Grenråd
Varje ålderskategori har ett grenråd som 
består av avd.ansvariga och grenansvarig. 
Dessa ansvarar för att planeringar görs och 
att dessa är enligt målspår. De ansvarar även 
över kölista och medlemsregister samt närva-
rorapportering. Rådsansvariga: grenansvariga

Kommunikation / utbildningsråd 
Ansvariga för hemsida och FB-konto, utbild-
ningar, ledarintroduktion, information från 
Distrikt och Förbund. Rådsansvarig: KUL

Ekonomiråd
Ansvarar för kårens löpande ekonomi och 
räkneskaper. Bidrag och aktivitetsstödsan-
sökningar. Rådsansvarig: Kassör

Fastighetsråd
Ansvarar för att underhålla och sköta kårens 
fastigheter och andra tillgångar.

Föräldrarådet
Ansvarar för stödjande aktivitet till våra 
grenråd såsom matlagning på kårläger, orga-
nisera mat vid ledarsamlingar och inkomst-
bringade arrangemang som t.ex. julmarkna-
den.

Lägerråd
Ansvarar för att vår kår har en plan på vilka 
läger vi skall deltaga på av större karaktäroch 
när det är lämpligt att göra egna sommarlä-
ger. Ansvarar för att tillsätta grupper/LÄKO 
(lägerkommitté) som organiserar och leder 
kårläger och sommarläger.

Materialråd 
Ansvariga för att vi har rätt material till rätt 
antal i vårt kårförråd och förfogar över och 
köper in material till förmån för kåren.
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JANUARI
• Kårsamling (alla aktiva)
• Terminsplanering möten ledare 

resp.gren

FEBRUARI
• Årsmöte (alla aktiva)

MAJ
• Kårläger (lämpliga lång-

helger vår)

MARS
• Kårsamling 

(alla aktiva)

APRIL
• Bromöte    

april/maj
• St Georg  

(alla aktiva 
och scouter)

• Läger-       
planerings-
möten (ledare 
resp. gren)

NOVEMBER
• Kårsamling (alla aktiva) 
• Försäljning Almanackor 

och kärvar

AUGUSTI
• Kårsamling (alla aktiva)
• Kickoff (alla aktiva och 

scouter)
• Terminsplanering möten 

ledare resp. gren 

OKTOBER 
• Insamling Världens 

barn (spårare, upp-
täckare)

• Kårens dag (alla 
aktiva och scouter) 

• JOTA/JOTI (fr.o.m 
andraårs-upptäckare, 
tredje helgen i okt.)

• Utdelning Almanackor 
och kärvar

SEPTEMBER
• 21/9 100% Scout, 

visa att du är scout.
• Hajk-DM (utmana-

re)

DECEMBER
• Scouternas julmarknad
• Redovisning Almanackor och 

kärvar

JUNIJULI
• Sommarläger (juli/aug)

HÖSTTERMIN
• Hajker inkl. planering 

(fr.o.m upptäckare)
• Ev kårhelg (alla aktiva)

VÅRTERMIN
• Hajker inkl. planering 

(fr.o.m spårare)
• Ev kårhelg (alla aktiva)
• Sommarlägesinforma-

tion (fr.o.m andra-
års-upptäckare)

HÖST/VÅR
• Kårernas dag (samar-

rangemang med alla 
Lerums scoutkårer) 
(alla aktiva och scouter)

Ett scoutår i Lerums Scoutkår
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Ett scoutår i Lerums Scoutkår

Kårsamling (aug/höst/jan/vår)
• För alla aktiva. 
• På kårsamling Aug/Jan: Går igenom 

terminen i stora drag, fördelar ledare och 
barn på avdelningarna, pratar kölista och 
hjälps åt att komma igång. Prata om vad 
det är vi vill förmedla till barnen och hur 
vi vill göra det i Lerums scoutkår. 

• På kårsamling Höst/vår: teman
• På kårsamling Jan är det även något gott 

att äta och samvaro, som tack för årets 
insatser. Föräldraförening ordnar.

Kickoff
• För alla aktiva samt årens scouter.
• Höstens scouttermin startar med kick-

off för alla scouter som deltog i vårens 
scoutaktiviteter.

• Häcksjön kl 15-18 med kul aktiviteter, 
info om höstens program samt något att 
äta - föräldrarådet (korvgrillning om inte 
eldningsförbud). 

Terminsplanering resp. gren (aug/jan)
• För alla ledare.
• Vid kårsamlingen eller på annat sätt be-

stäms datum för terminsplanering för 
respektive gren. 

• Teman och datum för möten bestäms och 
ansvar att planera möten fördelas på led-
arna. Även hajker planeras in. 

• På terminsprogrammet är det också vik-
tigt att få med övriga aktiviteter som berör 
scouterna enligt årsplaneringen.

• Höstterminen brukar starta första veckan i 
September (Bävrar något senare).

• Vårterminen brukar börja ca vecka 4, 
bävrar vecka 8.

Hajk-DM
• För utmanare

100% Scout
• 21/9
• På Scouternas fredsdag har Scouterna här 

i Sverige en kampanj som kallas 100% 
scout. Kampanjen går ut på att visa att 
man är scout i skolan, på jobbet eller på 
andra platser. 

• Läs mer på www.scouterna.se

Insamling Världens barn
• För spårare, upptäckare, ledare.
• Insamling vid ICA Servett och ICA Kvan-

tum. 
• Ca klockan 10-14 i pass om 30 min, 3-4 

scouter i scoutdräkt per pass. 
• Spårarna har traditionellt stått vid Servett 

och Upptäckarna vid Kvantum. 
• Birgitta Jansson har haft kontakt med 

Världens barn. 
• Brukar vara början av oktober.

Kårens dag
• Alla aktiva och scouter.
• En dag för hela kåren vid Stamsjön. 
• Bäver kl 12-, Spårare/Upptäckare/Även-

tyrare kl 10-
• Föräldraspår brukar starta kl 10-11 vid 

badplatsen. 
• Kl 14 gemensam avslutning och prisutdel-

ning.
• Respektive gren ska planera sina aktivite-

ter innan. 
• Föräldrarådet ordnar korvgrillning och 

café.
• Kan ersättas av Kårernas dag (vår/höst?) 

ihop med Lerums övriga scoutkårer.

Kårernas dag
• Alla aktiva och scouter.
• Samarrangemang med Lerums alla scout-

kårer. Bestäms en i taget.
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JOTA/JOTI
• Fr.o.m andraårs-upptäckare.
• Jamboree on the Internet (JOTI) och 

Jamboree on the Air (JOTA) är ett inter-
nationellt arrangemang på internet som 
hålls den tredje helgen i oktober varje år. 
Det är ett av The World Organization of 
the Scout Movements (WOSM) officiella 
arrangemang.

• Tredje helgen i okt

Försäljning almanackor och kärvar
• Chans för alla scouter att sälja almanackor 

och kärvar, kåren får en viss förtjänst och 
scouterna tjänar 15 kr per såld enhet. 

• Brukar delas ut ca v43 på ordinarie veck-
omöten (innan höstlovet).

• Bra om osålda enheter lämnas åter innan 
julmarknad för att säljas där.

• Ledare redovisar till kassör senast 31/12. 

Julmarknad (Tingshuset)
• Ordnas av föräldraådet.
• Slutet november/början december.
• Scouterna ska hjälpa till och bemanna för-

säljning/lotterier. Ledare hjälper till med 
inbjudan/utskick. 

Årsmöte
• För alla aktiva. 
• Ordinarie årsmöte hålls varje år före fe-

bruari månads utgång.

Bromöte
• För scouter som ska byta gren till hösten.
• Scouterna får besöka grenen de ska upp 

till på ett bestämt bromöte.
• Oftast i April/Maj.

St Georg
• För alla scouter.
• Lerums kyrka 23/4 eller angränsande dag 

samling 17:45, börjar kl 18. Äventyrare 
träffas tidigare.

• Minnet av scouternas skyddshelgon firar 
vi i Lerums Kyrka med sång, kyrkospel 

(om Sankt Göran och draken) framfört av 
våra Äventyrarscouter och märkesutdel-
ning till scouter och ledare.

• Efter firandet i kyrkan går alla scouter och 
ledare gemensamt till Scoutgården Rid-
darsten, framme ca kl. 19.30. 

• Då scouterna kommit fram inbjuds alla 
deltagare - stor som liten - på fika, sam-
varo och bildvisning. Detta sker i och 
utanför våra lokaler vid Riddarsten och 
beräknas ta ca en timme.

• Märken till märkesutdelning ska beställas 
i tid inför St Georg.

Kårläger
• Fr.o.m spårare. Bäver besöker bara lägret. 
• Ofta tors-lör en långhelg i Maj.
• Aktiviteter på kårlägret bestäms av ledare 

i resp. gren i samråd med LÄKO (läger-
kommitté).

• Bäver besöker bara lägret dagtid en stund.
• Arrangeras av LÄKO och föräldrarådet, 

tillsammans med ledare och andra aktiva.

Sommarläger
• Fr.o.m andraårs-upptäckare.
• Bestäms inför varje sommar, men kan 

vara t ex kanotläger (eget), nationell Jam-
boree/storläger, fjällläger (eget), medel-
stort läger.

• Arrangeras av LÄKO tillsammans med 
ledare och andra aktiva.

Hajker
• HT: fr.o.m upptäckare
• VT: fr.o.m spårare
• Planeras av ledare.
• I samband med hajker/övernattningar 

planeras arbetsdagar med föräldrar in i 
samråd med fastighetsrådet.

Kårhelg
• För alla aktiva.
• Ofta fre-lör
•  T ex samvaro, mat, utbildning, aktivitet, 

jobb vid våra stugor.
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Viktigt för alla aktiva 

Kommunikationsredskap

Hemsida
Kåren har en hemsida med adressen:
http://www.lerumsscoutkar.se 

Hemsidan innehåller mycket matnyttig infor-
mation både för aktiva, scouter och föräldrar 
etc. Det är också här nya scouter anmäler sig 
till kölistan. Det är viktigt att varje avdelning 
och råd håller sin del av hemsidan aktuell, 
hör med avdelnings- eller rådsansvarig.

Hemsida (lösenord)
För att kunna ändra på hemsidan och för att 
kunna komma in på den dolda delen av hem-
sidan behövs inloggningsuppgifter. 
Mejla till webmaster@lerumsscoutkar.se om 
du behöver inloggningsuppgifter.
När du är inloggad hittar du en hel del bra 
information samt kan du boka våra stugor 
samt släpkärra.

Scouterna

http://www.scouterna.se/ 

http://goteborg.scout.se/

Glöm inte att besöka Scouternas hemsida på 
nationell och distriktsnivå, här finns massa 
information och inspiration om scoutrörelsen 
och alla möjligheter som bjuds som medlem i 
Scouterna.

Facebook
Kåren har även en Facebooksida:
https://www.facebook.com/LerumsScoutkar 

På sidan kan man se vad som händer i kåren. 
Vill du bli administratör på Facebook, hör av 
dig till avdelnings- eller rådsansvarig.
Tänk på att inte alla har Facebook, så infor-
mation om kommande händelser ska infor-
meras även via hemsida.

Dokumenthantering
Kåren använder Google Drive för att dela 
dokument. 
Under uppdatering

Anmälan till hajker, läger, arbetsdagar etc
Kåren använder idag http://www.bokat.se 
samt www.doodle.om för att hantera hajkan-
mälningar och liknande. 

Adresslistor
Adresslistor i Scoutnet ska användas när vi 
mejlar t ex alla i en avdelning, alla ledare i en 
gren, alla i ett råd etc. då dessa är mest upp-
daterade, även om de har vissa nackdelar. 
Det finns även en del andra listor som an-
vänds för närvarande (@lerumsscoutkar.se). 
Under uppdatering

Whatsapp, Messenger etc
Många avdelningar och råd använder detta 
för snabb kommunikation inom gruppen.
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Just Nu
Då och då kommer kårens nyhetsbrev Just nu 
med viktig information för alla aktiva.

Praktiskt

Boka släpkärra och stugor privat
Om släpkärra och stugor (Sundet, Dalaviken) 
är lediga och inte behövs för scoutverksam-
heten går det bra att låna dessa privat utan 
kostnad för sig själv och sin familj.

Vid hyrning av Riddarsten är priset rabatterat 
med 500 kronor för aktiva i Lerums Scout-
kår.

Nycklar
• Nycklar till Riddarsten kan fås genom att 

kontakta styrelsen. 
• Nycklar till patrullrummen hänger i köket 

på Riddarsten. 
• Nycklar till Riddarstens norra entré och 

Sundet hänger i köket på Riddarsten. 
• Dalavikens nycklar förvaras på plats, hör 

med en redan invigd ledare.

Våra fastigheter
Vi har fantastiska fastigheter att vara i, men 
de innebär också en hel del jobb. Vi har ett 
engagerat fastighetsråd, men vi måste alla 
hjälpas åt. Listor över vad som behöver 
göras samt årskalender finns på hemsidan 
samt uppsatta i stugorna. Ser du något mer 
som behöver åtgärdas. Fixa det själv, skriv 
upp det på Google Drive (den som finns på 
hemsidan), skriv på fysiska listor eller mejla 
fastighetsrådet. 
Läs mer på hemsidan - under Stugor och 
Fastighetsrådet.

Viktigt

Krisplan och policy
Krisplan och policy finns att läsa på kårens 
hemsida och på Google Drive.
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Instruktioner - Avdelningledare

Praktiska saker

Veckomöten
• Terminsplanering görs i början av varje 

termin av alla ledare i en åldersgrupp/gren 
tillsammans.

• Terminens möten delas upp mellan alla 
avdelningsledare som turas om att planera 
mötena.

• Här finns massa inspiration till möten: 
https://aktivitetsbanken.scouterna.se/

• Planeringen för ett möte du planerat 
skickas senast lördag veckan innan till 
alla övriga ledare i grenen för att de ska 
hinna läsa igenom, göra eventuella inköp 
eller andra förberedelser. 

• Ledarna på en avdelning får komma över-
ens om hur de lägger upp veckans möte 
innan mötet, vem gör vad etc.

Pengar till avdelningsverksamhet
Varje gren har en summa pengar att röra sig 
med varje år. Målet är att hajker och läger 
ska vara självfinansierade, medan eventuell 
kostnad för möten tas ur dessa pengar.
Innan hajk eller möte som innehåller mat, 
kolla alltid i kårförrådet om det finns innan 
du köper nytt.
Märken beställs av avdelningsansvarig/
grenansvarig genom att kontakta styrelsen. 
Frakten är dyr och därför vill vi gärna sam-
beställa.

Utlägg:
Utläggsformulär: Google Drive/Blanketter. 
Är det någon kostnad på kvittot som inte 
kåren ska betala - Stryk den och justera to-
talsumman. Signera med dina initialer. Inget 
klipp och klistrande! Utläggsblanketten med 
påklistrade/påhäftade kvitton scannas eller 
fotas av och skickas med e-post till kassören, 
för snabbast handläggning. Originalblanket-
ten med kvittona läggs sedan i lådan (KAS-
SÖRENS LÅDA) i köket på Riddarsten.

Vi har även ett konto på Servett. Konto: 140. 
Skriv namn tydligt på kvittot

Rent och snyggt
Alla är ansvariga för att hålla rent på Riddar-
sten och ta med sig mat och sopor därifrån. 
Varje avdelning har också en månad per år då 
de har extra städansvar.

Material
Kåren har ett förråd i källaren på Riddargår-
den för mat och utrustning. 
Det finns en materialförvaltare/ett material-
råd, men alla har ansvar för att städa efter sig 
samt lämna tillbaka redskap i det skick man 
tog det.
Kontakta styrelsen om något går sönder.

Ett scoutår i Lerums scoutkår
Läs igenom sidorna om scoutåret så du vet 
vad som ska planeras och göras under året. 
Planeringen och genomförandet av dessa 
aktiviteter är det viktigt att alla ledare hjälps 
åt med.

Ny som ledare?
Dessa saker ska du få:
• Boken ”Leda scouting”
• Foldern ”Redo för livet”
• Halsduk, sölja och scoutskjorta (halsduk, 

sölja finns på Riddarsten. Scoutskjor-
ta - kolla modell och storlek på www.
scoutshop.se - mejla sedan kassören vad 
du önskar).
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Viktigt

Scoutmetoden
Vi arbetar efter Scoutmetoden. Mer infor-
mation om detta finns på Scouternas hemsi-
da. http://www.scouterna.se/om-scouterna/
vad-ar-scouterna/scoutmetoden/

Regler för scouterna
Scouterna får inte ha med sig telefoner eller 
liknande på varken möten, hajken eller andra 
arrangemang.
Kniv, yxa och såg får de bara använda om de 
har tagit kniv- respektive yx- och sågbevis. 
Detta görs vanligtvis i Upptäckarna.

Scoutdräkt
Scouterna kan köpa sin scoutdräkt här: 
https://www.scoutshop.se/
Sölja och halsduk köper de direkt av kåren i 
samband med möten, det finns i skåpet längst 
in i köket, vid diskbänken. 25 kr st.
Mer info finns på hemsidan om skjorta och 
märkesplacering.

Utbildning
Vartannat år ska alla ledare genomföra Scout-
ernas kurs Trygga Möten. Denna finns digi-
talt på http://tryggamoten.scout.se/. Ibland 
anordnas fysiska utbildningstillfällen av kå-
ren, mer info kommer från KUL, kommuni-
kation- och utbildningsledare vid terminstart 
eller när det behövs. Utbildningsbevis mejlas 
till KUL. 

Ledarutveckling är den viktigaste framgångs-
faktorn 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. Ansökan ska skickas 
in till kårstyrelsen (enklast att maila till kår-

styrelse eller kårordförande). Läs mer i bi-
dragspolicyn på Onedrive eller på hemsidan.

Närvarorapportering
För att få olika bidrag till vår verksamhet 
krävs noggrann närvarorapportering, hör med 
avdelningsansvarig om du vill veta mer.

Medlemsregister
Våra medlemmar är registrerade i Scoutnet. 
Även du som ledare är medlem i kåren och 
betalar en symbolisk medlemsavgift. (Ledar-
barn har rabatterad medlemsavgift.)
Även vår kölista hanteras via Scoutnet 
(scouter anmäler sig via vår hemsida).
Vill du veta mer om Scoutnet, hör med av-
delningsansvarig.
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Instruktioner - Avdelningsansvarig

”Instruktioner Avdelningsledare” samt dessa 
tillkommande ansvarsområden - att göra 
själv eller delegera ut på övriga ledare.

Praktiska saker

Utskick
Hantera utskick med terminsprogram, kallel-
se hajker, arbetsdagar, aktiviteter, läger etc. 
Använd e-postlistor i Scoutnet.

Övergripande planering
• Se till att aktiviteter genomförs enligt ”Ett 

Scoutår i Lerums scoutkår” ihop med hela 
grenrådet och tillsammans med avdel-
ningsledare.

• Att märken beställs ihop med grenrådet, 
via styrelsen.

Närvarorapportering
Närvaron registreras under terminen i www.
skojjt.se. Denna är kopplad till Scoutnet.
När en termin är slut ska det rapporteras till 
Sensus (statligt stöd) samt till Lars Storm 
(kommunalt stöd). 
Behöver du hjälp med att komma igång med 
Närvarorapportering, se hemsidan - Om kå-
ren >> Funktionärer.

Sensus:
Utgå ifrån närvaroregistrering via skojjt, 
www.skojjt.se.
Patrullnamnen är det som styr indelningen i 
grupper för närvarorapport till Sensus.
Minkrav är tre sammankomster med min två 
deltagare och min en ledare, med närvaro 
inledningsvis minst tre ggr i följd.
Ni kan fördela ledare och scouter lite mer 
optimalt för att erhålla bidrag på bästa sätt.
När ni är nöjda med hur rapporten Sensus 
(pdf-format) ser ut så e-posta Magnus Calén 
för uppläggning. (Kontaktuppgifter: hemsi-
dan alt. Scoutnet.)

Här följer två alternativa avslut. 
Analogt;
a. skriv ut den på papper.
b. var ledare signerar sin patrull på pappret.
c. pappret postas in till Sensus. Södra Hamn-
gatan 29, 41114 Göteborg.

Digitalt;
a. Be att få avdelningen registrerad som e-lis-
ta.
b. Invänta att e-listan är registrerad.
c. Signera sedan listan via www.

Klart med Sensus!

Kommunalt (Lars Storm):
Utgå ifrån närvaroregistrering via skojjt, 
www.skojjt.se.
Ladda ner närvarorapporten via formatet  
CSV.

Här följer två alternativa avslut. 
Mer jobb för dig, men mindre för Lars 
Storm;
a.Hämta hem rapportmallen från Lerums 
kommuns hemsida. https://www.lerum.se/
Uppleva-och-gora/Foreningsfragor/Kom-
munala_bidrag/idrottsforeningar-och-ovri-
ga-ungdomsorganisationer/
b. Fyll i rapportens register och närvaro. 
(Kopiera och klistra in kan användas från 
CSV-filen)
c. Spara filen med ett rationellt namn och 
e-posta till Lars Storm (la.storm@telia.com). 
 
Mindre jobb för dig, men mer för Lars 
Storm;
E-posta csv-filen till Lars Storm (la.storm@
telia.com). 

Klart med Lerums Kommun!
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Instruktioner - Grenråd

Varje ålderskategori har ett grenråd som 
består av avdelningsansvariga och grenans-
varig. 

Grenrådet tar huvudansvar för:
• kölista inklusive rekrytering av nya led-

are.
• att se till att terminsplaneringar görs ihop 

med avdelningsledare.
• att lägerplanering för grenen görs, ihop 

med LÄKO och avdelningsledare.
• ha koll på målspår
• märken som ska delas ut, beställning via 

styrelsen.
• se till att planering görs för speciella 

aktiviteter för ålderskategorin, t ex hajker 
över avdelningsgräns, världens barnin-
samling (enligt ”Ett Scoutår i Lerums 
Scoutkår”) ihop med avdelningsledare.

Rådsansvarig: grenansvarig ledare som sitter 
i Kårstyrelsen.

Bonus:
Ytterligare en möjlighet via Sensus!
Vi kan skapa en studiecirkel på temat ’Led-
arskap och scouting’ där ledarna inom avdel-
ningen och/eller spårarna som helhet ingår.
Ni har säkert haft mer än tre gemensamma 
ledarträffar under året som kan utgöra grund 
för denna studiecirkel.

”Rosa mappen”
Statsbidrag, patrullvis
Instruktioner kommer i jan., patrullmöten 
och redovisning ska göras och lämnas in se-
nast under feb. (exakt datum meddelas).
Patrullindelning i Scoutnet måste vara klart 
innan 31/12 varje år (1 patrull med minst 5 
scouter ger bidrag).

Medlemsregister Scoutnet
Det är respektive ansvarig avdelningsledares 
uppgift att föra scouter som går ’upp till en 
ny avdelning’ vidare till lämplig avdelning. 
Behöver du hjälp med att komma igång med 
Scoutnet, se hemsidan - Om kåren >> Med-
lemsregister alternativt Funktionärer.
Våra inkomster i form av avgifter är avhäng-
igt av att vi sköter Scoutnet, eftersom faktu-
ror går till de som finns där. De som är regist-
rerade har även försäkring.
Medlemmar som slutat: första fakturerings-
tillfället meddelas inför varje terminsstart (ca 
1 mån in på termin). Mycket viktigt att de 
som slutat tas bort innan dess annars får 
medlemmen alternativt Scoutkåren betala 
avgiften. Ta med i första utskick till scout-
erna att de ska meddela om de slutat. 
Nya medlemmar kan läggas in under termi-
nen, lägg in så fort som möjligt, sistadatum 
meddelas i början av terminen (sista fakture-
ringstillfället).
Ta inte bort medlemmar som betalat som slu-
tar under terminen, förrän inför nästa termin. 
(Annars försvinner deras närvaro.)

Kölista
Kölistan i Scoutnet sköts i samråd med andra 
avdelningsansvariga i grenen samt grenans-
varig.



Scoutlagen
1. En scout söker sin tro och respekterar 

andras.
2. En scout är ärlig och pålitlig.
3. En scout är vänlig och hjälpsam.
4. En scout visar hänsyn och är en god   

kamrat.
5. En scout möter svårigheter med gott     

humör.
6. En scout lär känna och vårdar naturen.
7. En scout känner ansvar för sig själv och 

andra.

Scoutlöftet
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scout-
lagen.

Valspråk och lösen
Var redo! Alltid redo!

Scouthälsningen
Scouthälsning görs genom att höger hands 
lillfinger böjs ned och tummen läggs över 
dess nagel. De övriga fingrarna hålls sträckta 
och ihop. Handen hålls mot pannan så att en 
naturlig vinkel bildas. 
De tre uppåtriktade fingrarna symboliserar 
tro, hjälpsamhet och att följa scoutlagen. 
Ringen, bildad av tummen och lillfingret, 
symboliserar kamratkretsen runt jorden. Det 
kan också betyda att den starke beskyddar 
den svage.

Scouthälsning används:
• när flaggan, vår egen eller något annat 

lands, hissas eller halas.
• när man på uppmaningen ”Var redo” sva-

rar ”Alltid redo”.

Scouttecken, som utförs som scouthälsning 
fast med höger hand i axelhöjd och de tre 
fingrarna rakt upp, görs enligt internationell 
praxis vid scoutlöftets avläggande.

Scoutsången 
Vi äro svenska scouter vi och
löftet som blev givet.
En vårdag brusande och fri
står på vår panna skrivet.
För Gud för kung och fosterland
vart än i livet ställer.
Var redo när det gäller
med hjärta håg och hand.

Var redo hör den stormens il
som genom världen skrider.
Håll spänd din sträng håll blank din pil
nu är det knoppningstider.
Nu knyta vi vårt syskonband
i kärlek och i gamman.
Nu smida vi det samman
kring hela Sveriges land.

(Vers 1, 4 som är de som normalt sjungs.)



www.lerumsscoutkar.se

www.facebook.com/LerumsScoutkar 


