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Stadgar för Svenska Scoutrådet 
(Beslutade av Svenska Scoutrådets årsmöte 22 november 2003 och skall under 2004 

godkännas av WAGGGS och WOSM) 
 
 
Kapitel 1  Inledning 
 
§ 1 Svenska Scoutrådet 
 
Svenska Scoutrådet är en sammanslutning av självständiga organisationer (se bilaga 1) som 
bedriver scoutverksamhet med unga människor.   
 
Medlemsorganisationerna har enats om att bedriva scoutverksamheten enligt syfte, grunder, 
målsättning och scoutmetod som anges i dessa stadgar. 
 
Svenska Scoutrådet är anslutet till World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS) och till World Organization of the Scout Movement (WOSM). 
 
 
Kapitel 2  Syfte och målsättning för scouting i Sverige 
 
§ 2 Syfte 
 
Svenska Scoutrådets syfte är att möjliggöra för unga människor att utvecklas till ansvarsfulla 
världsmedborgare utifrån de värderingar som uttrycks i scoutlagen och scoutlöftet. 
 
§ 3 Grunder 
 
Svenska Scoutrådet arbetar i enlighet med: 
 

  den internationella scoutrörelsens grunder såsom de uttrycks i ”Constitution and Bye-
Laws” för WAGGGS och ”Constitution and By-Laws” för WOSM.  

  ”WAGGGS’ vision” och ”The mission of scouting” från WOSM. 
  FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna vilka bland andra inkluderar FN:s 

konvention om barnets rättigheter. 
 
§ 4 Målsättning 
 
Svenska Scoutrådet ska skapa förutsättningar för att medlemmarna i den scoutverksamhet 
som bedrivs av medlemsorganisationerna ges: 
 

  en andlig utveckling, som innebär att söka svar på livsfrågor, att söka efter sin tro samt 
att respektera andras tro. 

  ett ansvarstagande för omvärlden, vilket innebär att ta ansvar för sina medmänniskor 
samt att aktivt arbeta med miljö- och samhällsfrågor både i ett lokalt och i ett globalt 
perspektiv.  
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  en personlig utveckling, som innebär att arbeta med sina värderingar och sin 
människosyn samt att få utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar vilket 
inkluderar insikt i att ta hand om både sin kropp och sin själ.  

 
§ 5 Scoutmetoden 
 
Scoutmetoden är en metod för personlig utveckling genom icke-formellt lärande, utformad för 
att ge unga människor möjlighet att få utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar.  
Metoden består av följande delar:  
 
Scoutlag & scoutlöfte 
Scoutlagen utgör det grundläggande förhållningssätt varje scout bör sträva efter. Scoutlagen 
används som ett verktyg för att reflektera över sina etiska ställningstaganden. Löftet innebär 
att varje scout uttrycker sin strävan att utvecklas enligt scoutlagens ideal. 
 
Patrullsystemet (den lilla gruppen) 
Verksamheten genomförs inom ramen för den lilla gruppen, patrullen. Detta innebär att 
scouten utvecklas som individ genom att lära sig samarbete, ömsesidigt lärande, gemensamt 
ansvarstagande och ledarskap.  
 
Lära genom att göra - Learning by doing 
Scouten lär genom att delta i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. 
Genom att reflektera över sina upplevelser når scouten en djupare insikt om sig själv, sin 
personliga utveckling, sin omvärld och sin relation till omvärlden.  
 
Symboler och ceremonier 
Symboler och ceremonier används för att skapa utrymme för eftertanke och reflektion. 
Symboler och ceremonier skapar tillhörighet och gemenskap i grupper och över gränser. 
 
Friluftsliv 
Genom friluftslivet möter scouten i patrullen utmaningar som uppmuntrar till samarbete och 
kreativ problemlösning. Den genom friluftslivet ökade kontakten med naturen inspirerar 
scouten till kunskap om och ansvarstagande för natur och miljö. 
  
Lokalt och globalt samhällsengagemang 
Genom lokalt engagemang och internationella upplevelser får scouten kunskap om och lär sig 
ta ansvar för sina medmänniskor och samhället.  
 
Stödjande och lyssnande ledarskap 
Den vuxne scoutledarens roll är att skapa förutsättningar för scoutens utveckling genom att 
stödja, tillåta och uppmuntra scoutens engagemang och egna ansvarstagande. 
 
§ 6 Lag, löfte, valspråk och lösen 
 
Svenska Scoutrådet har utifrån sin målsättning fastställt följande scoutlag, löfte, valspråk och 
lösen: 
 

Scoutlagen 
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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 scoutlagen 
 
Valspråk och lösen 
Var redo! – Alltid redo! 
 
 

Kapitel 3  Uppgifter och regler för Svenska Scoutrådet 
 
§ 7  Uppgift 
 
Svenska Scoutrådets uppgift är att skapa ett mervärde för medlemsorganisationerna genom att 
ge en service som underlättar deras arbete samt att stärka svensk scoutings betydelse i 
samhället. Detta sker huvudsakligen genom arbete inom följande områden: 

  Svensk scoutrörelse som opinionsbildare nationellt 
  Scouter möter världen – scouter stöder världen (internationellt arbete) 
  Scouter utvecklas (program, utbildning och ledarskap).  

 
§ 8 Medlemskap 
 
Medlemskap i Svenska Scoutrådet beviljas av dess årsmöte.  
 
Medlemskap kan erhållas och upprätthållas av organisationer som bedriver verksamhet med 
unga människor som: 

  accepterar att arbeta efter Svenska Scoutrådets syfte, grunder, målsättning och 
scoutmetod som de anges i dessa stadgar. 

  har en verksamhet som är öppen för alla. 
  är partipolitiskt obunden. 
  har en demokratisk uppbyggnad som tillförsäkrar medlemmarna medbestämmanderätt. 
  har en riksomfattande verksamhet med unga människor i åldrarna 7 till 25 år med 

verksamma lokalavdelningar i minst hälften av Sveriges län eller minst 3000 
medlemmar mellan 7 och 25 år. 

  erlägger av Svenska Scoutrådet beslutad medlemsavgift. 
  erbjuder sina ledare ledarutbildning som uppfyller av Svenska Scoutrådet fastställda 

normer. 
 
§ 9 Utträde och uteslutning 
 
Medlemsorganisation får utträda ur Svenska Scoutrådet tidigast sex månader efter det att 
anmälan om detta skett till Svenska Scoutrådets styrelse. 
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Medlemsorganisation som inte arbetar efter Svenska Scoutrådets stadgar kan, efter beslut av 
Svenska Scoutrådets årsmöte med minst ¾ majoritet, uteslutas ur Svenska Scoutrådet. 
 
§ 10 Beslutande organ 
 
Svenska Scoutrådets högsta beslutande organ är dess årsmöte. Mellan årsmötena är Svenska 
Scoutrådets styrelse dess beslutande organ. 
 
§ 11 Årsmöte 
 
Till årsmöte äger varje medlemsorganisation rätt att utse fem ombud. Ordinarie årsmöte hålls 
varje år före november månads utgång, på plats som beslutas av styrelsen. 
 
Extra årsmöte kan hållas efter beslut av styrelsen. Om minst hälften av 
medlemsorganisationerna så önskar, ska extra årsmöte hållas. Vid extra årsmöte behandlas 
endast den eller de frågor som funnits i kallelsen till årsmötet. 
 
Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen senast fyra månader och till extra årsmöte 
senast en månad före årsmötets öppnande. Till årsmötet kallas medlemsorganisationer, 
styrelse och revisorer. 
 
§ 12 Mötesrättigheter och beslutsformer för årsmöte 
 
Varje ombud vid årsmötet har förslags- och rösträtt. 
 
Medlemmar i Svenska Scoutrådets styrelse, international commissioners, av årsmötet utsedda 
övriga funktionärer samt föredragande revisor har förslagsrätt. 
 
Ingen har emellertid rätt att rösta i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode. 
 
Beslut vid val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad så begär, genom sluten 
omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. En röstsedel ska kasseras om den upptar fler namn 
än det antal som ska väljas eller om den upptar annat namn än till valet nominerad kandidat. 
 
Andra frågor än val avgörs genom acklamation eller, om någon röstberättigad så begär, 
genom votering. Vid lika röstetal avgör lotten. 
 
§ 13 Årsmötesärenden 
 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
 

1. Årsredovisning 
2. Revisionsberättelse 
3. Beslut om ansvarsfrihet  
4. Fastställande av resultat- och balansräkningar 
5. Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
6. Rapport för innevarande år 
7. Beslut om medlemskap i Svenska Scoutrådet 
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8. Fastställande av årsavgift för verksamhetsperiod närmast efter nästkommande 
verksamhetsperiod 

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsperiod 
10. Beslut om stadgeändring 
11. Val av ordförande och vice ordförande  
12. Val av president of the Girl Guides and Girl Scouts of Sweden 
13. Val av två international commissioners 
14. Val av övriga funktionärer 
15. Val av revisorer 
16. Fastställande av uppdrag till valberedning 
17. Val av valberedning 
18. Övriga ärenden 

 
§ 14 Styrelse 
 
Svenska Scoutrådets styrelse har sitt säte i Stockholm.  
 
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, en kvinna och en man. Den av ordförande 
och vice ordförande som är kvinna är tillika president of the Girl Guides and Girl Scouts of 
Sweden. Vidare består styrelsen av två ledamöter, en kvinna och en man, samt två 
suppleanter, en kvinna och en man, utsedda av varje medlemsorganisation.  
 
Av ledamöterna ska minst hälften, däribland ordföranden och vice ordföranden vara myndiga. 
 
Adjungerade till styrelsen, utan rösträtt, är av årsmötet utsedda international commisioners 
samt övriga funktionärer. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst två gånger per år. Styrelsen är 
beslutsmässig då mer än halva antalet av ledamöterna är närvarande, varav minst hälften är 
myndiga. Frågor avgörs genom acklamation. Vid lika röstetal avgör lotten. 
 
§ 15 Årsredovisning 
 
Svenska Scoutrådets räkenskaper ska per den 31 december varje år sammanföras i ett 
fullständigt bokslut. 
 
En årsredovisning ska upprättas. Årsredovisningen innefattar verksamhetsberättelse och 
ekonomisk information som ska innehålla resultaträkning, balansräkning och noter enligt god 
redovisningssed. 
 
Årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen ska av styrelsen samma år läggas 
fram för ordinarie årsmöte. Handlingarna ska vara medlemsorganisationerna tillhanda senast 
fyra månader före årsmötets öppnande. 
 
 
§ 16 Revision 
 
Räkenskapsmaterialet tillsammans med verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och 
balansräkningen med noter ska senast den 15 april påföljande år överlämnas till revisorerna 
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för granskning. Revisorerna ska senast den 15 maj återlämna handlingarna med en berättelse 
över deras granskning till styrelsen. 
 
 
§ 17 Styrelsens behörighet 
 
Styrelsen har rätt att handla på Svenska Scoutrådets vägnar gentemot tredje man samt att 
företräda rådet inför domstolar och andra myndigheter. 
 
§ 18 Firmateckning 
 
Svenska Scoutrådets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, på sätt som styrelsen 
fastställer, dock av minst två i förening. Firmatecknare ska ha uppnått myndig ålder. 
 
§ 19 Stadgeändring 
 
För ändring av dessa stadgar fodras enhälligt beslut vid ett ordinarie årsmöte eller genom 
beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten med minst 6 månaders 
mellanrum. Stadgeändring gäller från den tidpunkt årsmötet beslutar. 
 
Ändring av § 19 Stadgeändring och § 20 Upplösning kräver enhälligt beslut av ordinarie 
årsmöte. 
 
§ 20 Upplösning 
 
För upplösning av Svenska Scoutrådet fodras enhälligt beslut vid ett ordinarie årsmöte eller 
genom beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten med minst 6 
månaders mellanrum, varav det första är ett ordinarie årsmöte. 
 
Vid beslut om upplösning av Svenska Scoutrådet ska samtidigt beslutas om disposition av 
rådets tillgångar. 


