
Hej scoutföräldrar !  

Vi har nöjet att ha ert barn med i vår scoutkår,  

det är vi mycket glada för ! 

 

VI är ett gäng ledare i kåren som tycker scouting erbjuder en bra fritidssysselsättning samtidigt som 

det bidrar till att bygga upp sunda värderingar bland våra ungdomar, därför lägger vi gärna mycket 

tid och energi på att skapa ett bra scoutprogram för våra medlemmar.  

Allt vårt arbete är helt ideellt, således utgår inga ersättningar till varken ledare eller funktionärer, 

ändå springer kostnaderna iväg. Ett normalår (när vi inte bygger hus eller åker på något utlandsläger ) 

lägger vi ner  200 - 250 tusen kronor på verksamheten. 

Av den medlemsavgift på 255:-/termin som varje scout betalar får vi 127:- , resten går till förbund 

och distrikt.  Två terminer  à 127:- ger oss  254:- per medlem och år. Med drygt 80 betalande scouter 

ger det en intäkt på  strax över 20 tusen kronor . Utöver medlemsavgiften bör vi således dra in 

ungefär 200 tusen kronor per år ( eller nästan  3000:- per scout ) för att inte gå med förlust. 

Detta gör vi genom våra burkinsamlingar, Vår- och Jul- basarer, uthyrning av scoutstugan och 

Björket, dagsverken typ städning vid HX-festivalen och Vallåkraträffen, flaggvaktande på Hbg 

Marathon, funktionärsuppdrag i Helsingborgs Arena, arrangerande av minidisco,  samt genom att 

söka  bidrag från olika håll.    ( Vi har dock valt att undvika obligatorisk medlemsförsäljning av olika 

typer av produkter, vilket annars lätt blir en stor belastning för alla ) 

Eftersom vi är en begränsad skara ledare som hanterar dessa aktiviteter  parallellt med 

scoutverksamheten  blir dessa  ”finansieringsaktiviteter ”  en stor belastning för oss. 

Vi hoppas och önskar därför att ni som föräldrar till de scouter vi gör allt detta för har möjlighet att 

ställa upp och hjälpa till med ”finansieringsaktiviteterna” vid några tillfällen under ett år. Det skulle 

göra att inte alla vi ledare behöver vara med varje gång utan i stället ha fokus på att göra 

kärnverksamheten - scoutingen,  ännu bättre.  Vi avser dock att vid varje aktivitet ha några ledare 

med som ansvariga. 

För att administrera denna hjälp har vi lagt upp en flik på vår hemsida som heter  ”stödjande 

föräldrar”.  Där finns våra planerade och tänkta aktiviteter för den närmaste terminen förtecknade 

och där skulle vi uppskatta om alla vill teckna sig för att hjälpa till vid något eller några tillfällen.   

För vår planering   ( och er ) ber vi er göra detta  senast  2020-03-06 

Har ni frågor eller funderingar kring detta ber vi er maila dem till scouterna@kvistofta.com så 

återkommer vi så snart vi kan. 

 

Ledarna 
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