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1 KS öppnande 
Mötets ordförande Björn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2 Val av justerare 
Till justerare valdes Peter.  

3 Justering av röstlängden 
Röstlängden justeras vid behov.  

4 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tillägg av punkt 4,5. Ett övrigt ärende 
anmäldes.  

4,5 Thomas Jönsson går igenom B&B, uthyrning + förlag från PJ om kompensation 
Thomas berättar att han har varit kontaktperson med B&B underlång tid. Kåren 
har haft avtal med B&B sedan 1999, men i ungefär två år före dess också hyrt 
lokalen. Den nuvarande hyran är satt till 37.000 SEK, avtalet löper på ett år och 
ska alltså förhandlas om i höst igen. Uthyrnignsperioden i år varar mellan den 23 
maj och den 22 augusti, praxis genom åren har varit att B&B har fått tillgång till 
lokalen i samband med Kristi Himmelfärds helg. Den helgen, berättar Thomas är 
en viktig helg för B&B eftersom det är många som kommer. Då är det fullbelagt, 
säger han. B&B har framfört önskemål om att förlänga hyrestiden med en vecka i 
augusti men det har kåren hittills hållit emot. B&B hyr Stora salen, gången ner dit, 
toaletterna inklusive tvättrummet, exkluderat är alltså Stugan och patrullyorna. 
Framför lyorna i hallen ställer B&B plåtskåp så att lyorna i praktiken blir 
oåtkomliga. 
 
Thomas berättar om uthyrningen. Som nämnts är Kristi Himmelfärds helg viktig för 
B&B, augusti är också en bra månad för dem, beläggningen de mellanliggande 
månaderna beror mycket på evenemang i Stockholm. 
 
Angående sitt mandat att hyra ut meddelar Thomas att han gärna står för hela 
arbetet, förhandlingar, iordningställande och andra kontakter med B&B, men han 
önskar inte ha någon annan med sig i arbetet, Det är en mans arbete, som han 
uttrycker saken. Thomas hjälper till med sängarna och sängkläderna, 
iordningställande av dem, transporter och annat i samband med det, han står 
också för städning efter hyresperioden. Ett önskemål från KS i det sammanhanget 
är att Thomas kan komma på något KS för att berätta om status etc. 
 
Det nytecknade avtalet är lika i alla avseenden med tidigare års utom när det 
gäller hyresbeloppet som alltså är 37.000 SEK. 
 
KS uttryckte stor uppskattning för allt det arbete Thomas gör och vill på detta vis 
framföra ett varmt tack. 
 
PJ föreslog någon slags monetär kompensation för de avdelningar som, på grund 
av B&B, inte har tillgång till lokalen de två sista veckorna av vårterminen. PJ drog 
tillbaka sitt förlag men det togs över av Peter som menade att avdelningarna 
kunde få kompensation i relation till kårens intäktsökning (7.000). KS avvisade 
förlaget. 

5 Justering av föregående protokoll 
Föregående protokoll lades till handlingarna med ett förtydligande av punkt 4: ”den 
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punkt som ströks var frågan om ett kårgemensamt uttalande angående 
scoutskjortans vara eller icke vara”. 

6 Rapporter och meddelanden  

 a Avdelningsrapporter 
Skogsmännen: har 26 medlemmar och ett genomsnitt på 20 scouter på mötena. 
På Älghornet placerade sig Räven på en första plats, Falken kom tvåa, Uttern lite 
längre ner i listan (c:a 43). Avdelningen kom tvåa. Skogsmännen har haft en 
lyckad cykelhajk tillsammans med Rovfåglarna, säger Niklas, och berättar 
samtidigt att sju scouter går upp till senior i höst. På lägret kommer 15 Skogsmän 
med. 
Waingunga: Avdelningen består nu av 14 scouter, det betyder att fyra slutat nu 
under våren. Det förefaller som en bra utveckling av avdelningen eftersom man på 
våren får räkna med ett visst avhopp (det är den naturliga utvecklingsgången för 
en miniorscoutavdelning när det gäller förstaårsscouter). Myrstigen gick jättebra, 
berättar PJ, scouterna hade roligt och trivdes. Avdelningen placerade sig 
någonstans i mitten av startfältet. Avdelningen har haft en picknick i Hagaparken 
med föräldrar. Det var ett uppskattat evenemang både av föräldrar och av ledare 
(som fick presenter! av föräldrarna). Avdelningen har också haft övernattning på 
Peters, och (som vanligt) är det synpunkter på städningen. På lägret kommer 12-
13 stycken. 
Mowgli: På Myrstigen hade scouterna kul, de kom hem trötta och glada, berättar 
Anneli. En av scouterna var helt plötsligt borta på tunnelbanan hem. Efter en 
stunds förvirring visade det si g att han klivit av och gått hem tillsamman med sin 
mamma. Anneli har fått rosor av föräldrarna! Till hösten slutar Hasse som 
avdelningsledare, meddelar Anneli. På lägret kommer 12 scouter. 
Fiskpinnarna: har åtta medlemmar och en hängöraond, rapporterar Micke. 
Avdelningen utvecklas som väntat, den stagnerar alltmer och medlemmarna är ute 
på avdelningar istället. Avdelningen planerar en hajk före lägret i sommar, men 
planerar inget eget läger. Däremot kommer 4 av medlemmarna att vara på lägret. 
Rovfåglarna: avdelningen har haft en svajig vår, fjorton medlemmar för 
närvarande, meddelar Peter. Avdelningen kom fyra på Älghornet, Tornfalken tvåa, 
de andra patrullerna någonstans mellan tionde och tjugonde plats. Många deltog 
aktivt på Valborg. Avdelningen har haft en lyckad cykelhajk tillsammans med 
Skogsmännen. På lägret kommer 12 scouter. 
Gnagarna: två av scouterna har varit på hajk och sovit i vindskydd, tillsammans 
med några scouter från Snabbfötterna. Det var jättelyckat, säger Åsa. På 
Björnklon kom avdelningen på c:a trettonde plats. Avdelningen har elva säkra 
medlemmar. På lägret kommer 9 scouter. 
Snabbfötterna: Björnklon var supermysig för alla scouterna, berättar Anna, och 
säger samtidigt att de hade två andraårsscouter med på hajken tillsammans med 
Gnagarnas andraåringar. Avdelningen har eventuellt två nya medlemmar säger en 
entusiastisk Anna, sammanlagt är de nu 23 eller 24 scouter på avdelningen, varav 
tre går upp till Rovfåglarna till hösten. Övernattningen tillsammans med Gnagarna 
var bra. På lägret kommer 12-13 stycken. 
Skandal: Alla kommer på lägret, det skulle vara 18 stycken sammanlagt. 
avdelningen kommer att hjälpa till med Stockholm Marathon i helgen som 
kommer. 
Stingarna: ingen representant närvarade som kunde berätta. 

 b Pettersberg, underhållsbudget 
Rickard presenterade en underhållsbudget som nu ligger ute på vår webbplats för 
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kommentarer och diskussion. 
På Petters är det myror i väggen som vätter mot loggian. Limpan berättar att det 
finns Myrr i boden. 
Det finns ingen el i städskrubben. 

 c Lokaler och materiel 
Det bör finnas två brandsläckare per lokal, just nu bara en i Bredäng. Peter talar 
med Folke. 

 d Ekonomi 
Medlemsavgifternas inbetalning är inte bra, meddelar Limpan. Det fattas också en 
redovisning av jackor, säger Limpan, Peter meddelar så att det inte sålts några i 
år. Pengarna från Fritid Stockholm har kommit in, berättar Limpan nöjt. Annars är 
det kärva budskapet från förr fortfarande gångbart, kårens ekonomi är ansträngd. 

 e Jubileumslägret 
Peter frågade om lägertröjor ska bekostas genom lägrets budget. Svaret blev 
hängande. Ett önskemål ar att det ryms inom lägerbudgeten. 

7 Uppföljning av att-göra-listan 
 

Nr Ärende Ansvarig Klardatum Status 

1 Inköp av femkampspris och bekostnad 
av gravering. 

Björn  Klar 

2 Hitta en ny gårdsfogde, eventuellt bara 
för vårterminen 

AU  Pågår 

3 Be Rickard Björkman ta fram en 
underhållsbudget. 

Niklas  Pågår 

4 Inpasseringssystem, ringklocka, 
uppställning 

Limpan  Pågår 

5 Nytt avtal med B&B Thomas J  Klart 

6 Lägerbudget Peter 25/4 2004 Klart 

7 Tillverka lägermärken och jubelmärken Björn  Pågår 

8 Förslag till nya stadgar AU  Klar 

9 Förslag till omdaning av Petters 2000 AU  Klar 

10 Planera våravslutningen AU KS 298 Pågår 

11     

 

7,5 Bidrag för aktivitet 
KS beslöt att bevilja Jossan bidrag för EB med 1975 SEK dvs. 25 % av avgiften. 

8 Jubileumsaktiviteter, genomgång av status 
Martin meddelar att arbetet fortskrider.  

9 Vårfest, genomgång av planeringen 
Limpan delade ut informationslapp och svarade på frågor. Martin gick igenom 
ceremonidelen. 
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10 Stadgarna, beslut om proposition av nya stadgar enligt bilaga 

KS beslutade att lägga fram förslag för KST enligt bilaga. 

11 Verksamhets och budgetmöte inför 04/05, KST: information 
Mötet kommer att hålals hos Limpan den 20 med början 15.00. Martin samlar in 
antal för att ordna förplägnad, utomhus om vädret tillåter. 

12 Övriga ärenden 
bidragsansökan från Jossan om EB 
Peter meddelade att Valborg gav 5.000 SEK netto. Lysande! 

13 KS avslutande 
Björn tackade för visat intresse och engagemang samtidigt som han pekade på 
hur viktigt det är att träffas och prata, vi har få tillfällen utom KS då vi kommer 
samman så många och pratar om viktiga kårangelägenheter. 

 

 
 

 

 

___________________________  _____________________________ 
Justeras/Björn Hagqvist   Justeras/Peter Gustafsson
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Bilaga, prop om nya stadgar 
1 kap. Allmänt 

1 § Uppgift och verksamhetsort 
Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredäng är en ideell förening, med uppgift att: 
– ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda, 
– hjälpa medlemmarna att i samverkan med andra utvecklas som individer och medmänniskor med 

samhällsansvar, 
– ge medlemmarna kunskap om och ansvar för hela vår miljö, 
– genom friluftsliv väcka medlemmarnas känsla för naturen, 
– verka för jämställdhet mellan könen, 
– som en del av världsscoutrörelsen verka för internationell medvetenhet och för förverkligande av 1966 års 

internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 

Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredängs verksamhetsort är stadsdelarna Vasastaden och Bredäng i Stockholm. 

2 § Grundprinciper 
Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredäng hävdar en kristen livssyn  och respekterar varje livsåskådning som låter sig 
förenas med scoutlagen och scoutlöftet.  

Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredäng eftersträvar samarbete med hem, skola och samhälle i övrigt. 
Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredäng är en demokratisk förening som uppmuntrar politisk medvetenhet hos sina 

medlemmar, men är partipolitiskt obunden och tillåter inte partipolitisk påverkan i verksamheten. 

3 § Lag, löfte valspråk och lösen 
För medlem i Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredäng gäller lag, löfte valspråk och lösen, som de är fastställda av 
Svenska Scoutrådet. 

Scoutlagen 
1. En scout visar vördnad för Gud och hans ord. 
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 scoutlagen. 

Valspråk och lösen 
• Var redo! 
• Alltid redo! 

Miniorscouternas lag 
En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa. 

Bäverscouternas lag 
Dela – dela med dig 

4 § Förbundsmärke 
Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredäng använder Svenska Scoutförbundets förbundsmärke, som består av en 
treklöver, den internationella flickscoutrörelsens symbol, i förening med en lilja, den internationella 
pojkscoutrörelsens symbol. 

5 § Stadgeändring 
Beslut av scoutkåren Gustaf Vasa–Bredängs kårstämma om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om det 
bifalles av minst tre fjärdedelar av de röstande. Om beslutet rör  5, 6 och 10 §§ ska det endera bifallas enhälligt 
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eller fattas vid två på varandra följande möten och vid det sista mötet bifallas av minst två tredjedelar av de 
röstande. 

6 § Tillägg till stadgarna 
Beslut om tillägg till stadgarna kan fattas av kårstämman och är giltigt om det bifalles av minst tre fjärdedelar 
av de röstande. Beslut enligt 5 § och 6 § träder i kraft när de sanktionerats av Svenska Scoutförbundet. 

7 § Föreskrifter utöver stadgarna 
Kårstämman ska utfärda bestämmelser och kårstyrelsen ska utfärda anvisningar för verksamheten i kåren. 
Dessa ska rymmas inom ramen för stadgar och bestämmelser utfärdade av Svenska Scoutförbundet. 

8 § Arbetsordning för kårstyrelsen och kårstämmans valberedning 
Kårstämman bör fastställa arbetsordning för kårstyrelsen och kårstämmans valberedning. 

9 § Upplösning av Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredäng 
Beslut om upplösning av scoutkåren Gustaf Vasa–Bredäng och disposition av kårens tillgångar kan endast 
fattas av kårstämman och är endast giltigt om beslutet är enhälligt eller om det fattas vid två på varandra 
följande möten och beslutet vid det sista mötet bifallits av minst två tredjedelar av de röstande. 

10 § Anslutning till Svenska Scoutförbundet 
Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredängs medlemmar är genom medlemskap i Svenska Scoutförbundet anslutna till 
Svenska Scoutrådet och därigenom The World Association of Girl Guides and Girl scouts och The World 
Organisation of the Scout Movement. 

2 kap. Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredängs organisation 

1 § Medlemskap 
Medlemskap i scoutkåren Gustaf Vasa–Bredäng beviljas person under 18 år av den ansvarige 
avdelningsledaren och för person som fyllt 18 år av kårstyrelsen. 

För att medlemskap ska beviljas fordras att sökande erlägger av kåren föreskriven medlemsavgift, att 
omyndig sökande erhållit målsmans medgivande och att myndig sökande avlagt eller avlägger scoutlöftet. 

Medlem kvarstår i scoutkåren till dess han anmäler sitt utträde, underlåter att erlägga förfallen 
medlemsavgift eller uteslutes. 

2 § Medlemmarnas indelning 
Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredängs medlemmar under 18 år indelas i miniorscouter, juniorscouter, 
patrullscouter och seniorscouter. 

3 § Uteslutning ur scoutkåren Gustaf Vasa–Bredäng 
Kårstyrelsen kan utesluta medlem som av särskilda skäl inte bör tillhöra kåren. Beslut om uteslutning ska 
anmälas till Svenska Scoutförbundet. 

4 § Uppgifter till Svenska Scoutförbundets centrala medlemsregister 
samt medlemsavgifter till förbund och distrikt 

Det åligger kårstyrelsen att fortlöpande skicka uppgifter om kårens medlemmar till Svenska Scoutförbundets 
centrala medlemsregister och att betala kårmedlemmarnas förfallna avgifter till förbund och distrikt. 

5 § Ledare 
Till ledare i scoutkåren Gustaf Vasa–Bredäng kan kårstyrelsen utse medlem som är väl förtrogen med 
scoutrörelsens mål och metoder och avlagt scoutlöftet, är myndig och har genomgått av kårstyrelsen godkänd 
utbildning, visar intresse och förståelse för ungdomens fostran och i övrigt är lämpad för sin ledaruppgift samt 
erhåller aktiv befattning i scoutverksamheten eller annan ledande befattning eller befattning som kårutbildare. 
Seniorscoutledare ska dock vara fyllda 20 år. 

6 § Scoutkårens ledning och organisation 
Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredängs högsta beslutande organ är kårstämman. Kårstämmans beslut verkställs av 
kårstyrelsen. Kårens angelägenheter förvaltas av kårstyrelsen.  

Medlemmarna organiseras i en eller flera patruller eller motsvarande, Flera patruller bildar en avdelning. För 
varje avdelning ska det finnas en ansvarig avdelningsledare. 

7 § Kårstyrelsens sammansättning 
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Kårstyrelsen består av en kårordförande, minst en vice kårordförande, avdelningsledare på kårens aktiva 
avdelningar och högst åtta övriga ledamöter, varav minst en bör vara seniorscout.  

Av övriga ledamöter bör Kårkassör och Kårsekreterare ingå. Minst hälften av ledamöterna, däribland 
kårordförande och vice kårordföranden, ska vara myndiga. Av kårordförande och vice kårordförande bör 
vardera könen vara representerade. 

8 § Val av kårstyrelse och mandatperiod 
Kårstyrelsens ledamöter väljs av kårstämman för tiden till nästa kårstämma. Kårens verksamhetsår beslutas av 
kårstämman. 

9 § Kårstyrelsens åligganden 
Kårstyrelsen ansvarar för att kåren fyller sin uppgift. Kårstyrelsen ska därvid särskilt tillse att verksamhetsplan 
upprättas och följs, att scoutverksamhet bedrives på ett tillfredställande sätt på varje avdelning, att ansvarig 
avdelningsledare finns på varje avdelning, att kårens medlemmar beredes möjlighet till utbildning, att nya 
avdelningar bildas då behov föreligger,  och att kårens bokföring och medelsförvaltning är ordnade på 
betryggande sätt. 

10 § Kårstyrelsen beslutförhet och sammanträden 
Kårstyrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande och samtidigt minst hälften av de 
närvarande, däribland mötesordföranden, är myndiga. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.  

Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger årligen efter kallelse av kårordföranden. Sammanträde ska 
alltid hållas då minst hälften av ledamöterna gjort framställning därom. 

Vid kårstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, som till riktigheten bestyrkes av mötets ordförande och 
ytterligare en ledamot. 

Avdelningsledare i kårstyrelsen har rätt att skicka en ledarkamrat som är skriven på samma avdelning i sitt 
ställe och överlåter därmed sin rösträtt men inte sitt ansvar till denne. 

11 § Kårstyrelsens behörighet 
Kårstyrelsen företräder kåren gentemot tredje man samt inför domstolar och andra myndigheter. 

12 § Firmateckning 
Kårstyrelsen äger utse ledamot av kårstyrelsen eller annan att teckna scoutkårens firma. Bemyndigandet får ej 
lämnas till den som är omyndig och kan förbindas med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får 
utövas gemensamt av två eller flera personer. 

13 § Kårstämmans sammansättning 
Kårstämman består av kårens samtliga medlemmar. 

14 § Rösträtt och omröstning i kårstämman 
För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman gäller att: 

• varje medlem äger en röst,  
• rösträtt ej får utövas genom ombud, 
• beslut fattas genom öppen omröstning men att val, om någon röstberättigad begär det, förättas genom 

sluten omröstning, 
• såsom kårstämmans beslut gäller den mening som bifalles av de flesta röstande,  
• vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet utom vid val, då lotten avgör. 

Ledamöterna i kårstyrelsen har inte rätt att rösta i frågan om ansvarsfrihet för deras förvaltning eller vid val av 
revisor och revisorssuppleant. 

15 § Rätt att utan rösträtt närvara och yttra sig vid möte med kårstämman 
Rätt att närvara vid möte med kårstämman och att yttra sig i nedan nämnda frågor, tillkommer förutom de i 13 
§ angivna revisor och revisorssuppleant i fråga om deras granskning och avgången ledamot i kårstyrelsen i 
fråga om ansvarsfrihet för hans förvaltning. 

Kårstyrelsen kan därutöver inbjuda annan person att närvara vid möte med kårstämman. 
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16 § Årligt möte med kårstämman 
Möte med kårstämman ska hållas årligen senast den 30 september. Därvid ska följande ärenden förekomma: 

1. Kårstämmans öppnande, 
2. val av ordförande för mötet, 
3. val av sekreterare för mötet, 
4. justering av röstlängden, 
5. val av två protokolljusterare, 
6. val av två rösträknare, 
7. fråga om kårstämman behörigen sammankallats, 
8. fastställande av föredragningslistan, 
9. föredragande av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, res-ul-tat-räk-ningen, balansräkningen, och 

revisionsberättelsen för det när-mast föregående räkenskapsåret, 
10. fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens 

ledamöter för det närmast föregående räkenskapsåret, 
11. beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
12. behandling av motioner och propositioner till kårstämman, 
13. fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsåret, 
14. fastställande av medlemsavgift och budget för intäkter och utgifter för det närmast följande 

verksamhetsåret, 
15. behandling av ärenden till närmast följande distriktsstämma, 
16. val av kårordförande och vice kårordförande, 
17. val av övriga ledamöter i kårstyrelsen, 
18. val av revisorer och revisorssuppleant, 
19. val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av 

samma antal suppleanter för dem, 
20. val av valberedning, 
21. kårstämmans avslutande. 

17 § Extra möte med kårstämman 
Extra möte med kårstämman ska hållas om kårstyrelsen finner det nödvändigt, eller om minst en tredjedel av 
kårens röstberättigade medlemmar begärt det och då inom en månad efter framställningen därom till 
kårstyrelsen. 

Vid mötet får det endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen till mötet. 

18 § Kallelse till mötet med kårstämman 
Kallelse till möte med kårstämman ska utfärdas av kårstyrelsen senast två veckor före mötet till dem som enligt 
13 § har rätt att delta i mötet och till dem som enligt 15 § har rätt att närvara vid mötet. Kallelsen ska vara 
åtföljd av föredragningslista. 

19 § Öppnande av möte med kårstämman och protokoll 
Möte med kårstämman öppnas av kårordföranden, vid förfall för denne utser kårstyrelsen en ersättare. 

Genom kårstyrelsens försorg ska det vid mötet föras protokoll, som till riktigheten bestyrks av mötets 
ordförande och protokolljusterarna. 

20 § Motion till kårstämman 
Rätt att väcka motion till kårstämman tillkommer varje kårmedlem. 

Motion som ska behandlas vid det årliga mötet med kårstämman ska vara skriftligen inkommen till 
kårstyrelsen senast tre veckor före mötet. Kårstyrelsen ska med eget yttrande framlägga motionen vid mötet. 

21 § Årsredovisning och rapportering 

1 mom. Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredängs räkenskaper ska en gång per år sammanföras i ett fullständigt 
bokslut. 

Räkenskaperna med tillhörande handlingar, verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen 
för det senaste räkenskapsåret, ska senast två månader efter verksamhetsårets utgång överlämnas till 
revisorerna. Handlingarna ska av revisorn med berättelse över hans granskning återställas till kårstyrelsen 
senast tre månader efter verksamhetsårets utgång. Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen 
och revisionsberättelsen ska av kårstyrelsen framläggas för kårstämman vid dess årliga möte samma år. 

2 mom. Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen, revisionsberättelsen och kårstämmans 
protokoll med beslut i frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter ska av kårstyrelsen inom fyra veckor 
efter det årliga mötet med kårstämman insändas till Stockholms Scoutdistrikt. 
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22 § Revisor och suppleant 
Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av två revisorer. För revisorerna ska det finnas 
en suppleant. 

Revisorer och suppleant ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden 
som krävs med hänsyn till scoutkårens verksamhet. 

Revisionsuppdraget avser tiden intill dess kårstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet åt kårstyrelsens 
ledamöter för det räkenskapsår som revisionen gäller. 
 


