
 

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs kårstyrelse 

Att vara medlem i kårstyrelsen (KS) innebär att du är en del av kårens strategiska organ. 

Kårstyrelsens syfte är att förvalta kårens löpande verksamhet mellan kårstämmorna (KST) samt 

lyfta blicken och planera långsiktigt för kårens framtid. 

Kårstyrelsen agerar som en stödfunktion till kårens övriga avdelningar, medlemmar och 

funktionärer. Kårstyrelsen är ett forum där erfarenheter kan delas och det finns möjlighet att få en 

inblick i kårens olika delar. Kårstyrelsen agerar även som ett skyddsnät för kårens ledare och 

funktionärer. 

Som ledamot i kårstyrelsen har du ett ansvar för kårens ekonomiska stabilitet samt att budget 

efterlevs. Du bär en del av det juridiska ansvaret för kåren samt agerar som en länk mellan kåren 

och externa parter inom- och utanför scoutrörelsen.  

Kårstyrelsen är skyldiga att hålla kårstyrelsemöten för diskussioner och beslut gällande kåren där 

samtliga medlemmar har närvarorätt. 

Ledamöter i Gustav Vasa-Bredängs kårstyrelse förväntas: 

- Verka för kårstyrelsens sammanhållning, sammanhållning i kåren samt lägga särskild vikt 

på välmående för kårens ledare, assistenter och övriga funktionärer. 

 

- Bidra med energi samt förmedla åsikter, perspektiv och erfarenheter. 

 

- Ta vara på kårstyrelsens erfarenheter, bolla idéer samt fråga efter hjälp vid behov. 

 

- Arbeta proaktivt med att skapa ett öppet och peppande klimat där olika åsikter är 

välkomna och uppskattade. 

 

- Verka för att engagera fler medlemmar i kåren att gå med i arbetsgrupper genom att vara 

en förebild och själv visa engagemang. 

 

- Ta vara på sin tid och om möjligt delegera operativa uppgifter och ansvar till 

arbetsgrupper. 

 

- Närvara vid kårstyrelsens sammanträden samt vara aktiv i alla delar av mötet, visa respekt 

när andra pratar och verka för effektivitet. 

 

- Vara väl förberedd inför kårstyrelsemöten, läst samtliga avdelningsrapporter, diskussions- 

och beslutsunderlag. 

 

- Förbereda tydligt underlag för punkter du vill ta upp på kårstyrelsemöten (inklusive 

avdelningsrapporter) och se till att de finns kårstyrelsen tillhanda minst en (1) vecka innan 

kårstyrelsemötet. 


