Stadgar för scoutavdelningen:

§1. Tillhörighet
Scoutavdelningen tillhör scoutkår:
i kommun:
Scoutavdelningen är en del av Scouterna.
§2. Uppgift
Scoutavdelningens uppgift är att bedriva scoutverksamhet i den scoutkår som scoutavdelningen
ingår i. Det gör scoutavdelningen på det sätt som står i Scouternas stadgar.
§3. Sammansättning
En scoutavdelning består av medlemmar i samma scoutkår, som bestämt sig för att tillhöra
samma scoutavdelning och bedriva verksamhet i den. Medlemmarna bestämmer vem som ska
vara avdelningsledare, vice avdelningsledare och andra funktioner man vill ha i avdelningen. De
personerna är tillsammans scoutavdelningens styrelse.
Eftersom scoutavdelningens medlemmar också är med i scoutkåren blir de dessutom medlemmar
i Scouterna. Det gör att man får rättigheter och skyldigheter mot scoutkåren, ev scoutdistriktet
och Scouterna. Det här står i de olika organisationernas stadgar.
§4. Scoutledare
Scoutkåren utser en eller flera ledare för att stödja kårens scoutavdelningar. Ledarna kan vara
medlemmar i scoutavdelningen, men behöver inte vara det.
§5. Verksamhet
Scoutavdelningens medlemmar bestämmer tillsammans över sin verksamhet. När man bestämmer
saker har varje medlem en röst var. Det förslag som får flest röster vinner.
Scoutavdelningen ska efter varje år skriva en verksamhetsredovisning som beskriver vad man har
gjort under året.
Scoutavdelningen bestämmer vem som ska sköta avdelningens ekonomi. Det kan göras av
scoutkåren som avdelningen tillhör, eller av någon annan. Den som sköter ekonomin ska varje år
berätta för avdelningen om vilka pengar man har fått in och vad man har gjort med dem. Det gör
man på årsmötet. På årsmötet bestämmer man också om avdelningens ledning har skött sina
uppgifter.
§6. Stadgar
Scoutavdelningens regler kallas stadgar och finns på detta papper. Scoutavdelningen ansluter sig
också till sin scoutkårs stadgar, och till Scouternas stadgar.
På årsmötet kan man lägga till fler regler om man vill.
§7. Årsmöte (högsta beslutande organ)
Varje år ska scoutavdelningen hålla årsmöte. Där väljs avdelningens styrelse, man bestämmer om
stadgar och andra stora beslut. På årsmötet har varje medlem en röst var. Det förslag som får flest
röster vinner.
Allt som man bestämmer på årsmötet ska man skriva ner i protokollet. Protokollet ska sparas så
att man kan skicka in en kopia till Scouterna om man behöver.
§8. Upplösning
Scoutavdelningen kan upplösas om årsmötet bestämmer det. Om scoutavdelningen inte bedrivit
någon verksamhet på ett år blir den automatiskt upplöst, om inte årsmötet bestämmer något
annat

