
Scoutkåren Tre Björkar rf.
STADGAR antagna på Kårmötet den 1.3.1995 

1. Namn, hemort och språk
Föreningens namn är SCOUTKÅREN TRE BJÖRKAR och kallas nedan kår.  
Kårens hemort är Esbo stad och dess språk är svenska.  
 
Kåren är medlem i Finlands Svenska Flickscoutförbund rf., Finlands Svenska Scoutförbund rf. 
och i Finlands Svenska Scouter rf.

2. Målsättning
Kårens målsättning är att i scoutrörelsens anda, vilken omfattar internationellt samförstånd, 
kulturell och samhällelig aktivitet, andlig fostran, ansvar för sig själv och sin omgivning, 
hjälpsamhet och sunda levnadsvanor, skapa förutsättningar för barn och unga att växa upp, 
utvecklas och leva i harmoni med sig själv och sin omgivning.  
 
Denna sin målsättning strävar kåren till att förverkliga genom att arrangera ledarskolning, 
kurser, läger och möten. Kåren kan bedriva publikationsverksamhet samt ordna basarer, 
lotterier, insamlingar och fester.

3. Medlemskap
Kårens medlemmar består av enskilda scouter, vilka kårens styrelse godkänt som medlemmar 
i kåren. Kåren kan ha hedersmedlemmar, som utses av kårens styrelse.  
 
Medlem, som hos kårens styrelse eller dess ordförande skriftligen eller vid kårens möte 
muntligen till protokollet anmält sin önskan att utträda ur kåren befrias i och med utgången av 
det löpande året från sina rättigheter och skyldigheter. Dock bör löpande årsavgifter erläggas åt 
kåren. Erhållna medlemsrättigheter tryggas.

4. Kårmötet och dess principer
Kårens beslutande organ är kårmötet.

Kåren sammanträder till två ordinarie kårmöten: Till höstmöte före den 15. november och 
vårmöte före den 15. mars. Extra kårmöte skall sammankallas om minst en femtedel (1/5) av 
kårens medlemmar så kräver, eller om kårens styrelse så anser.  

Vid kårmötet äger alla 15 år fyllda medlemmar rösträtt.

Kallelse till kårmöte skall tillkännages alla kårens medlemmar skriftligen minst sju (7) dagar i 
förväg. Ifall förslag till ändring av kårens stadgar eller upplösning av kåren skall behandlas på 
mötet, skall detta uppges i kallelsen. Förslag, som önskas behandlade av kårmötet bör tillställas 
kårens styrelse minst två (2) veckor före mötet.



�2

5. Vårmötet
Vid kårens vårmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötets öppnande och konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
3. Föredragningslistan för mötet godkänns
4. Verksamhetsberättelsen för det gångna året presenteras
5. Bokslutet, inventeringsmännens och revisorernas berättelse presenteras
6. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående 

styrelsen
7. Övriga ärenden
8. Mötets avslutande

6. Höstmötet
Vid kårens höstmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötets öppnande och konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
3. Föredragningslistan för mötet godkänns
4. Val av medlemmar i kårens styrelse
5. Val av revisorer och inventeringsmän samt deras suppleanter
6. Medlemsavgiften fastställs
7. Verksamhetsplanen och budgeten presenteras och fastställs
8. Övriga ärenden
9. Mötets avslutande

7. Styrelsen
Kårens verkställande organ är kårens styrelse. Kårens styrelse består av ordföranden som 
kallas kårchef, viceordförande som kallas vicekårchef och yttre andra medlemmar. Kårens 
styrelse väljs för ett år i sänder. Kårens styrelse är beslutsfört då minst tre (3) medlemmar, 
däribland ordföranden eller viceordföranden, är närvarande.

Kårstyrelsens uppgifter är att:
• leda och övervaka verksamheten
• representera kåren
• sammankalla kårmötet
• verkställa kårmötets beslut
• besluta om medlemskap i kåren
• föra medlemsförteckning
• ansvara för skötseln av kårens ekonomi och egendom.

8. Medlemsavgift
Kårens medlemmar erlägger medlemsavgift i enlighet med höstmötets beslut.

9. Ekonomi
Kårens redovisningsperiod är kalenderåret. Bokslut och nödiga handlingar skall överlämnas till 
revisorerna för granskning senast den 15. februari. Revisorerna skall inlämna 
revisionsberättelse till styrelsen före den 1. mars.

Kåren kan för sin verksamhet insamla medel genom att motta donationer och testamenten samt 
genom att ordna insamlingar med vederbörligt tillstånd. Kåren kan även för sin verksamhet 
inneha behövliga fastigheter.
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10. Tecknande av kårens namn
Kårens namn tecknas av styrelsens ordförande och viceordförande tillsammans, eller 
någondera av dem tillsammans med en styrelsemedlem. De som tecknar kårens namn bör vara 
myndiga.

11. Ändring av stadgarna
Dessa stadgar kan ändras vid kårmötet, ifall två tredjedelar (2/3) av de angivna rösterna stöder 
ändringsförslaget.

12. Upplösande av kåren
För att gälla sm beslut bör förslag om upplösning av kåren, eller i dess uppgående i annan 
organisation godkännas av två möten med minst en månads mellanrum, och med minst tre 
fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna. Upplöses kåren, överlåts dess egendom till 
verksamhet som är i enlighet med kårens målsättning, enligt det om upplösning beslutande 
mötets beslut.


