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§1 Föreningens namn, hemort och språk

Föreningens namn är Scoutkåren Åfararna och kallas i dessa stadgar
kår. Kårens hemort är Sibbo och dess språk är svenska. Kåren är
medlem i Finlands Svenska Scouter r.f.

§2 Kårens syfte och verksamhetsformer

Scoutkårens verksamhet bygger på Suomen Partiolaiset - Finlands
Scouter ry:s principer och grundstadga, som definierar scoutkårens
mål för fostran, scoutmetoden och scoutprogrammet som förverkligas i
olika åldersgrupper.

Syftet med scoutkårens verksamhet är att stöda barn och unga i deras
utveckling genom att beakta deras individuella egenskaper och
därigenom skapa förutsättningar för barn och unga att utvecklas till
goda medborgare och växa upp, utvecklas och leva i harmoni med sig
själva och sin omgivning.

Kåren strävar till att förverkliga sitt syfte genom att arrangera
scoutverksamhet i enlighet med scoutkårens mål för fostran.
Verksamheten består av möten, utfärder, förläggningar, hajker och
läger, samt ledarutbildning.

För att stöda verksamheten har kåren rätt att ordna basarer,
lotterier, insamlingar och fester, att bedriva
publikationsverksamhet för verksamhetens syfte, ta emot donationer
och testamenten, samt äga lös och fast egendom som är nödvändig för
verksamheten.

Scoutkåren är öppen för alla, partipolitiskt obunden och ideell.

§3 Kårens medlemmar

Kåren har som ordinarie medlemmar enskilda scouter, vilka kårens
styrelse godkänt som medlemmar i kåren. En person under 15 år
godkänns som medlem endast med vårdnadshavarens samtycke. Förvärvade
medlemsrättigheter kvarstår. Tidigare medlemmar behåller sina
medlemsrättigheter trots ändringar i medlemsvillkoren.

Kåren kan ha hedersmedlemmar och understödande medlemmar. Dessa
utses av kårens styrelse. Till hedersmedlem kan kårens möte på
framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat
och stött föreningens verksamhet. Som understödande medlem kan
godkännas en person som vill stödja föreningens syfte och
verksamhet. Understödande medlemmar har inte rösträtt vid kårens
möten.

§4 Utträde och uteslutning av en medlem

En medlem har rätt att utträda ur kåren genom att skriftligen
meddela detta till kårens styrelse eller dess ordförande.  En medlem
kan också utträda genom att vid kårens möte anmäla detta för
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anteckning i protokollet. Medlemmen befrias därefter från sina
rättigheter och skyldigheter i och med utgången av det löpande året.
Löpande års medlemsavgift bör betalas till kåren.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur scoutkåren om medlemmen inte har
betalat sin förfallna medlemsavgift trots påminnelser eller genom
sitt beteende inom eller utom kåren avsevärt skadat kårens anseende,
avsiktligt brutit mot dess stadgar eller underlåtit att fullgöra de
förpliktelser denne åtagit sig eller om hen inte längre uppfyller de
villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

§5 Medlemsavgift

En medlem av scoutkåren är skyldig att betala både den årliga
medlemsavgiften och en eventuell anslutningsavgift. Medlemsavgiften
för en ordinarie medlem består av scoutkårens egen andel samt en
andel som går till Finlands Svenska Scouter r.f. och en andel som
går till Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry.

Kårens årsmöte besluter om den årliga medlemsavgift som uppbärs av
ordinarie och understödande medlemmar. Hedersmedlemmar betalar inte
medlemsavgift.

Kårens styrelse kan helt eller delvis befria en ordinarie medlem
från scoutkårens andel av medlemsavgiften. Befrielse från
medlemsavgift kan beviljas på ekonomiska, hälsorelaterade eller
sociala grunder för ett kalenderår i taget.

§6 Kårens möten och extra mötens principer

Kåren håller ett ordinarie möte om året, årsmötet, som hålls senast
15 mars på av styrelsen fastställd dag.

Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är det också
möjligt att delta i föreningens möte per post eller genom
datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och
under mötet.

Förutom årsmötet kan styrelsen sammankalla till extra möte om kårens
årsmöte eller annat extra möte så besluter eller om minst en
tiondedel (1/10) av kårens röstberättigade medlemmar så kräver eller
om kårens styrelse så anser. Extra föreningsmöte ska hållas inom
trettio (30) dagar från det att kravet på att möte ska ordnas
framställts till styrelsen.

Vid årsmötet och extra möten har alla kårens ordinarie och
hedersmedlemmar som fyllt femton (15) år rösträtt. Understödande
medlemmar har endast yttranderätt.

Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än
hälften av de avgivna rösterna. Omröstningar avgörs med absolut
majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör mötesordförandens röst.
Vid personval avgör emellertid lotten.

§7 Kallelse till föreningens möten
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Kallelse till årsmöte och extra möte ska skickas skriftligen, per e-
post eller med annan överenskommen datakommunikation till varje
medlem i scoutkåren senast fjorton (14) dygn innan mötet. Om beslut
om ändring av stadgarna, upplösning av kåren, köp, försäljning eller
inteckning av fastighet skall fattas på mötet, bör det tydligt
framgå ur kallelsen.

Om en medlem i scoutkåren önskar att ett ärende skall behandlas vid
föreningens årsmöte skall hen skriftligen meddela detta till
styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

§8 Ärenden som behandlas vid årsmötet

Vid kårens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, två protokolljusterare
och vid behov två rösträknare för mötet.
3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras.
4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
5. Årsberättelsen över det gångna året.
6. Verksamhetsgranskarnas berättelse samt bokslutet för det gångna
året.
7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra
redovisningsskyldiga.
8. Verksamhetsplanen, budgeten och storleken på medlemsavgifterna
och en eventuell anslutningsavgift för påbörjat kalenderår
fastställs.
9. Val av ordförande (kårchef), viceordförande (vicekårchef) samt
övriga medlemmar i styrelsen.
10. Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter.
11. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
12. Mötets avslutande

§9 Styrelsen och dess uppgifter

Scoutkårens verksamhet leds av styrelsen, som består av ordförande
som kallas kårchef, vice ordförande som kallas vicekårchef och tre
(3) till sex (6) andra medlemmar.  Kårchefen och vice kårchefen bör
vara myndiga. Utav övriga styrelsemedlemmar bör minst hälften vara
myndiga och alla bör vara minst 15 år fyllda.

Kårens styrelse väljs för ett (1) år i sänder på kårens årsmöte.
Styrelsen sammanträder på kallelse av kårchefen, eller vid förhinder
av vice kårchefen, vid behov eller då styrelsemedlemmarna så kräver.
Kårens styrelse är beslutför då minst hälften av dess medlemmar,
däribland kårchefen eller vice kårchefen är närvarande.
Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt,
avgör ordförandens röst. Vid personval avgör emellertid lotten.

Styrelsens uppgifter är att:
- leda, utveckla och övervaka kårens verksamhet
- representera kåren
- ansvara för att kårens ekonomi och egendom är omsorgsfullt skött
- bereda ärenden som ska behandlas på kårens årsmöte och extra möten
- sammankalla kårens årsmöte och extra möten
- verkställa beslut från kårens årsmöte och extra möten
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- besluta om medlemskap i kåren och föra medlemsförteckning
- besluta om utestängning av medlem
- utse namntecknare enligt §11 i stadgarna.

§10 Kårens ekonomi

Kårens redovisningsperiod är kalenderåret. Bokslutet/räkenskaperna
jämte nödvändiga handlingar för det föregående årets överlämnas till
verksamhetsgranskare för granskning senast fjorton (14) dygn före
kårens årsmöte. Verksamhetsgranskningen bör vara slutförd och
verksamhetsgranskningsberättelsen inlämnad till kårens styrelse före
kårens årsmöte.

§11 Tecknande av kårens namn

Kårens namn tecknas av kårchefen och vicekårchefen tillsammans eller
endera tillsammans med en annan styrelsemedlem. Personer som tecknar
kårens namn måste vara myndiga.

§12 Ändringar av kårens stadgar

Dessa stadgar kan ändras vid kårens årsmöte eller vid ett extra möte
om minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna stöder
ändringsförslaget. I kallelsen bör nämnas om ändring av stadgarna.

§13 Upplösning av kåren

Beslut om upplösning av kåren skall fattas vid två av kårens möten
med minst en månads mellanrum samt med minst tre fjärdedels (3/4)
majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I
möteskallelsen skall nämnas om upplösning av kåren. Om kåren
upplöses överlåts dess egendom till en sådan verksamhet som är
förenlig med kårens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det
sista möte som fattar beslutet om upplösningen.


