Såå här funge
f rar m
medlem
msföreeningaar!
Vad är en medleemsförening??
Myn
ndigheten för ungdoms‐ och civilsam hällesfrågor (tidigare Un
ngdomsstyre lsen) använd
der
sig aav begreppett medlemsfö
örening för attt beskriva den
d minsta delen i en orgganisation. Det är i
med
dlemsförenin
ngen som den faktiska veerksamheten
n äger rum. En
E medlemsfförening kan vara
er kåår, er avdeln
ning eller er patrull.
p
Medllemsföreninggen måste alltid ha minstt fem
med
dlemmar som
m betalat sin medlemsavvgift och som
m är mellan 6 och 25 år gaamla den 31
deceember. Har patrullen
p
flerr än 5 medleemmar måste
e minst 60 % av dem varaa i
bidrragsgrundand
de ålder.
Varje medlemsfö
örening har rätt att söka pengar, så kallat
k
statsbiidrag, från M
MUCF för sin
verkksamhet. Förr att få göra det
d krävs do ck att man uppfyller
u
vissa formella krriterier.

Vad krävs för attt en medlem
msförening ska kunna sööka pengar?
Und
der hösten haar ni i patrulllen eller på aavdelningen ett demokra
atimöte, det är som ett
årsm
möte för med
dlemsförenin
ngen. På det mötet tar ni tillsammans de formellaa besluten fö
ör
med
dlemsförenin
ngen, ni behö
över då fylla i blanketterna redovisnin
ngsblankett och
prottokollsblankeett.
Dem
mokratimötett är också ett tillfälle för er i medlem
msföreningen att diskuterra hur demokkrati
funggerar och varrför vi i Scouterna har reggler (stadgarr) som grund
d för vår verkksamhet. Genom
att låta scoutern
na vara delakktiga i diskus sionerna och
h beslutsfattandet får dee praktisk
ur demokrati fungerar, d e får lära sigg genom att göra.
g
De kan vara delaktiiga
erfarenhet av hu
om att få pro
ova att hålla i mötet, hjällpa till att fyllla i blanketterna, föreslåå punkter i
geno
stad
dgarna eller diskutera
d
vilkka poster de vill ha i sina patruller.
På w
www.scoutseervice.se/utvveckla‐karen//ekonomi/sttatsbidrag/ fiinns blankettterna som ni ska
fyllaa i. Där finns även en guid
de till hur ertt demokratim
möte kan se ut som heteer Demokratiimöte.
Blan
nketterna skaa samlas in av
a kåren och information
nen ska föras in i Scoutneet. Alla blanketter
behö
över sparas kunna skicka
as in vid evenntuell revisio
on.
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Vaanligaa frågoor ochh svar
Hurr gör vi med de scoouter som byter pattrull eller slutar undder året?
Redo
ovisningen ska
s visa hur verksamhete
v
en var organiiserad den 31 december och det gör
ingeenting om deet har varit sttora förändriingar i kåren
n under året. Varje medleem ska bara
redo
ovisas en gån
ng och det in
nnebär att m edlemmen ska
s redovisass i den medleemsföreningg där
hen var med den
n 31 decemb
ber. Eftersom
m redovisninggen görs med ett utdrag från Scoutnet vet
rikskkansliet att ni
n redovisar rätt
r antal meedlemmar occh medlemsfföreningar tilll MUCF.

Vad händer om en
e patrull eller avdelningg väljer att ta
t hand om ekonomin
e
sjäälva?
Den medlemsförening som kryssar
k
i att dde sköter sin
n ekonomi sjä
älva på blankketten måste
e
omföra en eggen revision. Det innebä r att de behö
över en revissor som grannskar ekonom
min
geno
och kan intyga att
a allt är i sin
n ordning, prrecis som kårren gör. Patrrullen eller avvdelningen
behö
över däremo
ot inte skriva
a någon särskkild revisionssberättelse, men på årsm
mötet bör det
anteecknas att nåågon utomstående gransskat ekonomin och att alllt ser bra ut.

Kan en ledare skkriva under flera
f patrulleers blankettter?
Ja, een ledare kan
n skriva på flera blankettter och godkäänna medlem
msföreninge n i Scoutnet. En
ledaare kan skrivaa under alla blanketter föör medlemsfföreningar so
om har mötee på samma dag,
till eexempel om de olika patrrullerna på een avdelning bildar separata medlem sföreningar så
kan en ledare påå den avdelningen skriva under samtliga blankettter. Däremott kan en leda
are
inte skriva under alla blanketterna för al la medlemsfföreningar i hela
h kåren. O
Om ingen skrriver
under på att upp
pgifterna stämmer kan innte ansökan godkännas av
a MUCF ochh
dlemsförenin
ngen går miste om sina ppengar.
med

Påveerkas vårt bidrag från koommun/landdsting om vi redovisar veerksamhetenn på patrullnivå?
Idagg fungerar deet väldigt olikka i olika kom
mmuner och landsting. I de allra flestta delar av la
andet
har redovisningeen till kommuner och lanndsting inte alls
a sett likad
dan ut som dden som skickkas
Ungdomsstyrrelsen. Mångga kommuneer och landstting har ett aktivitetsbidrrag som grun
ndar
till U
sig p
på helt andraa regler, både om hur gruupperna ska vara utformade och hurr ofta de ska ha
mötten, jämfört med Ungdom
msstyrelsenss regler.
Om kommunen ni redovisar till hör till deem som krävver att redovvisningen skaa vara densamma
m till Ungdom
msstyrelsen kan
k ni sätta eer och räkna på vilken red
dovisning som
som
m passar er bäst.
Utifrrån vad ni ko
ommer fram till kan ni seedan välja attt redovisa pa
atrull, avdelnning eller kårr.
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Det vanligaste är att redovisningen reda n nu ser olikka ut beroend
de på vem kååren redovisar till.
Det viktiga är attt all redovisn
ning är korreekt, att vi inte
e hittar på medlemmar
m
eeller skapar
med
dlemsförenin
ngar som inte
e finns när vii redovisar. Större
S
delen av verksamhheten i Scoutterna
bedrivs i patrulleer och avdeln
ningar – oavvsett om vi fåår verksamhe
etsstöd för ddet eller ej.

Vem
m räknas som
m medlem?
Enliggt MUCF är en
e medlem en
e person soom någon gån
ng under kalenderåret beetalat
med
dlemsavgift eller
e
skriftligtt meddelat aatt hen vill vaara medlem (det räcker m
med ett e‐
posttmeddelandee). De medle
emmar som U
Ungdomsstyyrelsen ger bidrag för är dde medlemm
mar
som
m den 31 deceember är me
ellan 6 och 2 5 år.
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