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1 Uppgift 
Föreningen Scoutmuseets Vänner är en ideell förening som har till ändamål att genom ekono-

miskt stöd och andra medel främja Scouternas Museums verksamhet. Föreningens styrelse har 

sitt säte i Stockholm. 

 
2 Verksamhetsperiod 
Föreningens verksamhetsperiod skall vara två kalenderår. 

 
3 Medlemskap 
Medlemmar i föreningen kan vara enskilda, scoutkårer, distrikt, kretsar, regioner, scoutgillen och 

stiftelser. Medlem har att erlägga den årsavgift, som föreningsstämman fastställer. Medlem, som 

till föreningen erlägger en engångsavgift av minst 20 gånger årsavgiften, kan av styrelsen utses 

till ständig medlem. 

 

4 Årsskrift 
Samtliga medlemmar erhåller årligen kostnadsfritt ett exemplar av föreningens skriftserie om 

scouting. 

 
5 Föreningsstämma 
Föreningen sammanträder till ordinarie stämma i samband med ordinarie stämma i Scouterna. 

Extra stämma hålles, då styrelsen finner sådan erforderlig eller då skriftlig framställning härom 

inges till styrelsen av minst 10 medlemmar. Vid extra stämma får endast de ärenden, som anges i 

kallelsen, behandlas. Kallelse till stämma skall vara utsänd till medlemmarna senast tre veckor 

före stämman. 

Vid stämma äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Val sker 

öppet om ingen medlem yrkar annat. Vid lika röstetal avgör lotten. 

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma: 

a. Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 

b. Justering av röstlängden. 

c. Val av två protokolljusterare. 

d. Fråga om stämman behörigen sammankallats. 

e. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för den närmast föregående verksam-

hetsperioden, samt – för respektive ingående kalenderår – resultaträkning, balansräkning 

och revisionsberättelse från Scouternas revisorer. 

f. Fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande  av ansvarsfrihet för leda-

möterna i styrelserna under den närmast föregående verksamhetsperioden. 

h. Fastställande av årlig medlemsavgift samt av inkomst- och utgiftsstat för tiden fram till näs-

ta ordinarie föreningsstämma. 

i. Val av ordförande för tiden fram till nästa ordinarie stämma, samt av övriga styrelseleda-

möter för tiden fram till den därpå följande ordinarie stämman för de poster, som vid den-

na stämma står på tur att besättas. 

j. Övriga ärenden. 

 

 

 

 



 

6 Föreningens styrelse 

Föreningens styrelse består av fem ledamöter, som väljs av föreningsstämman. 

Föreningens ordförande väljs för tiden fram till nästa ordinarie stämma, dvs två år. Övriga fyra 

styrelseledamöter väljs för tiden fram till den därpå följande ordinarie stämman, dvs fyra år. Två 

av ledamöterna väljs vid en stämma och de två andra vid nästkommande stämma. Förslag till val 

av en av de fyra ledamöterna lämnas av Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp, SAMS. 

 

7 Styrelsens sammanträden 
Styrelsen sammanträder minst 2 gånger per år på kallelse av ordföranden. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, där 

lotten avgör. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. 

 

 

8 Förvaltning 
I samarbete med Scouternas kansli ansvarar styrelsen för vården av föreningens medel och övri-

ga tillgångar. 

 
9 Revision 
Före utgången av februari varje år skall styrelsen till Scouternas revisorer överlämna föreningens 

protokoll jämte avslutade räkenskaper för det närmast föregående kalenderåret. 

 

10 Stadgeändring 
Beslut av föreningsstämma om ändring av dessa stadgar är ej giltigt med mindre det biträtts av 

minst tre fjärdedelar av närvarande röstberättigade 

 

11 Upplösning 
Beslut om upplösning av förening skall fattas på två stämmor, varav minst en skall vara ordinarie 

och vid sista stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. 

Upplöses föreningen skall dess tillgångar överlämnas till Scouterna för att användas i egen eller 

andras scoutmuseiverksamhet 
. 


